2020. október

BIBLIA ÉS
GYÜLEKEZET

A Biblia Szövetség Egyesület folyóirata

XXXII. évfolyam összevont 2-3. szám
Ára: 400,- Ft

„... sokan egy test vagyunk Krisztusban,
egyenként pedig egymásnak
tagjai vagyunk.”
(Róma 12,5)

A BSz péceli, júliusi csendeshetének szünetében

Áhítat a Túr folyó melletti BSz kenus táborban...

... és evezés
a kenukban

Kerékpáros lánytábor résztvevői
a beregi táborhelyen,

és kerekezés
közben
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Vezércikk

ISTEN PARANCSA
A FÖLD BENÉPESÍTÉSE

„Isten tehát nemcsak életteret alkotott, hanem arra
adott parancsot,
hogy az ember ezt
az életteret töltse
be, hódítsa meg.
Amikor az ember ennek a parancsnak eleget kezdett tenni, azzal Isten
dicsőségét jelenítette meg.”

Kedves Olvasók!
A Biblia és gyülekezet most megjelenő
számában a Keresztyénség és a haza témakörét igyekszünk körüljárni. Abban a
reményben tesszük ezt, hogy biblikus
választ adhatunk néhány olyan fontos
kérdésre, amelyekben igencsak sokszínűen foglalnak állást korunk hívő emberei.
A megjelenő írások közös vonása,
hogy abból a tényből indulnak ki, amit
a Szentírás az úgynevezett őstörténetekben ad elénk: Isten, mint teremtő, nemcsak alkotott, hanem szabályozta is a
teremtett világ rendjét. Ezekkel a szabályokkal biztosította a világ fenntarthatóságát.
Az egyik ilyen alapszabály így hangzott: „szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet...”
(1Mózes 1,28).
Isten tehát nemcsak életteret alkotott,
hanem arra adott parancsot, hogy az ember ezt az életteret töltse be, hódítsa meg.
Amikor az ember ennek a parancsnak
eleget kezdett tenni, azzal Isten dicsőségét jelenítette meg.
Azonban ma egyre többször hallhatunk mélyen aggodalmaskodó emberek
szájából a föld túlnépesedéséről – és
emiatt –, az életfeltételek vészes fogyásáról. A jelentések arról szólnak, hogy túl
sokan vagyunk abban az élettérben, ami
rendelkezésünkre áll. Mintha azt állítanák, hogy az ember túlzottan is betöltötte
volna Isten parancsát. Némelyek olyan
komolynak vélik ezt a problémát, hogy
már a földön kívüli lét kialakítására
tesznek javaslatokat.
A túlnépesedést hirdetők nyíltan, vagy
burkoltan, de egyre hangosabban, javas-

latokkal üzennek az emberiség rájuk figyelő tagjainak:
– Az egyik, hogy ne vállaljanak gyermekeket, illetve, ha mégis megteszik,
azokat akkor és csak akkor engedjék
megszületni, ha már magzati korban
kiváló mutatókkal rendelkeznek. Ha
pedig fogyatkozásra kezdenek gyanakodni, azonnal vetessék el, abortálják
magzatukat.

Túrmezei Erzsébet
Közelebb az Úrhoz!

Bár tűnnek az évek,
percek elsuhannak,
aki Krisztus híve,
ó, milyen jó annak.
Minden óra múltán
egy az, amit érez:
Közelebb az Úrhoz!
Szerető szívéhez!

Mindenen keresztül:
napsütésen, vészen,
mígnem fénylő arca
felragyog egészen,
mígnem az utolsó
árny is semmivé lesz:
Közelebb az Úrhoz,
szerető szívéhez.

Őbenne nyugodva,
Őbenne pihenve,
mit árt, ha vihar zúg
bősz birokra kelve.
Kebelén a lélek
szent nyugalmat élvez.
Közelebb az Úrhoz!
Szerető szívéhez!

– A másik javaslat még ennél is meszszebbre megy, ugyanis a társadalomnak
meg kell fontolnia, hogy mennyit is ér
egy idős vagy beteg ember, aki nem
képes többé profitot előállítani, pusztán
fogyasztja mindazt, amit mások előállítanak. Magyarán, kellenek-e olyan emberek, akikkel csak többen vagyunk, de
nincs már hasznunk belőlük. Ők azt
sugallják, hogy az ilyen embereket nem
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érdemes gyógyítani, sőt jó, ha maguk
is megérzik, hogy már terhére vannak
a többieknek, s ebből levonják a tanulságot. Nem véletlen, hogy a túlnépesedés kérdését ilyen kritikusan látók
azok is, akik egyre jobban forszírozzák
az eutanázia kérdését is. A valamikor
keresztyén Hollandiában a jelenlegi
szabályzás szerint gyermekük 1 éves
koráig a szülők kérhetik a halálba
segítést, 12 éves kortól pedig maguk a
gyermekek folyamodhatnak ezért. Ebben a hónapban tárgyalja a holland parlament azt az előterjesztést, miszerint
az eddig védett korosztály (1-től 12éves korig) számára is elérhetővé kell
tenni a „kegyes-halál” lehetőségét.
– A túlnépesedés elleni küzdelem harmadik frontja az emberi kapcsolatok
átstrukturálása. A szabadon választott
szexuális identitás, a homoszexualitás
propagálása mind olyan kapcsolatok
irányába mutat, melyből nem származik majd utód.
Ha mértéktartóan vizsgáljuk ezeket
a javaslatokat, hamar ráébredünk, hogy
mire kívánnak vele motiválni. Nem másra, minthogy az ember avatkozzon bele
természetes folyamatokba, méghozzá
azon a jogon, hogy ő az élet és halál ura.
A javaslatok azt sugallják, arra szabadítanak fel, hogy az ember megteheti ezt,
mert mégiscsak ő a Föld ura.
Ezzel a gondolattal az ember persze
megsérti Istent többszörösen is: egyfelől
negligálja személyét, magát állítva helyébe, másfelől megtagadja Isten szabályzatát, törvényeit, amik a társadalmak
javára adattak.
Korunk emberének ilyen jellegű probléma-megoldási javaslatai persze nem
újkeletűek.
A világtörténelem más korszakaiban is
voltak hasonló próbálkozások, de kimutathatóan súlyos következményekkel jártak. Akár azért, mert Isten hagyta, hogy
az ember saját bolondságának, istentelenségének gyümölcseit learassa, akár
azért, mert közbelépett, és ítéletet hirdetett a lázadás felett.
Minden megoldási kísérletnek alapfeltétele, hogy valós problémára vála-
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szoljon. Ezért is kell magát a problémát,
a probléma felvetést vizsgálnunk először.
Valóban túl sokan vagyunk?
Ahhoz, hogy tisztán lássunk, elégséges józanul vizsgálni a világtérképet,
majd a nyilvános statisztikai adatokat
ezzel összevetni. Ezekből rögtön kiderül
az, hogy a földön valójában még számos
a lakatlan hely. Olyanok, amik bár nem
alkalmatlan életterek, de mégsem található ott senki. Ennek talán az a legfőbb
oka, hogy hiányzik az infrastruktúra, ami
nélkül a modern ember elképzelhetetlennek tartja az életet. Az emberiség ezért is
tömörül leginkább városokba, ahol aztán
valóban jelen van a zsúfoltság és az élhetetlenség érzése.
A túlnépesedés tehát leginkább lokális
szintű, de általánosítva semmiképpen
sem igaz a földre.
Ha tehát reálisan vizsgáljuk a problémát, akkor azt látjuk, hogy bizonyos
országok, bizonyos részein tapasztalható
probléma okán, az ember globálisan
vonná irányítása alá az életet és halált,
ezzel átírva a társadalmak rendjét, gondolkodását.
Ha tehát a problémáról megállapítottuk, hogy elsősorban helyi jellegű, akkor
azokra való tekintettel fel kell tennünk a
kérdést: csak a születések szabályozása,

a betegek és idősek halálba kényszerítése, vagy a szexuális identitások keverése és a hagyományos párkapcsolati
forma megváltoztatása az egyetlen kiút?
Bibliás, hívő emberekként bizonnyal
állíthatjuk, nemhogy ez az egyetlen kiút,
hanem ellenkezőleg, ez az a megoldási
javaslat, ami az adott problémát nem
szünteti meg, hanem ezek mellé felsorakoztat még több és veszélyesebb gondot is.
Tekintsünk most egy kicsit hazánkra!
Azt a népesedés-politikai modellt,
amit a magyar kormány magáévá tett,
sokkal inkább tarthatjuk a Biblia alapján
Istent és teremtési rendjét tisztelő felelős
gondoskodásnak.
Azt az állami célt, amivel a családok
gyermekvállalását támogatják, és ehhez
párosították a gyermekneveléshez szükséges anyagi teher könnyítését, a saját otthon megteremthetőségét, ahol békességes
környezetben adhatnak érték-központú
nevelést gyermekeiknek – mindenképpen
méltányolnunk és támogatnunk lehet. És
tiszteletre méltó az idős-ellátás területén
megfigyelhető folyamatos fejlesztés is.
Mindezek mellett nem feledhető, hogy
Alaptörvényünk (Alkotmányunk) milyen
egyértelműen, biblikusan határozza meg
a család fogalmát.

Egy ország vagyonát számtalan célra
és módon fel lehet használni a társadalom felhatalmazásával, vagy anélkül is.
De ha az a jövő nemzedékének megszületésére és boldogságára kerül befektetésre, azzal a ma nemzedékeinek életminősége is javul.
Amíg a világ egyéb megoldásai az
önzésről, csak és kizárólag a jelenről, a
jelen élvezetéről szólnak, addig ez a
modell és gyakorlat a Bibliával és Isten
szabályzatával harmonizál.
Talán nem is véletlen, hogy ennyi támadás éri mindazokat, akik elkötelezték
magukat a magyar modell megvalósítása
mellett.
Mivel mi, keresztyén hívő emberek is
alkotó tagjai vagyunk a társadalomnak,
fontos, hogy minden időszakban helyesen értelmezzük a társadalmi viszonyokat. Ezért is fontos, hogy mind kortársaink, mind a jövő nemzedéke felé
felelős gondoskodással képviseljük, éljük meg és hirdessük mindazt, amit
Urunk az Igében az ő dicsőségére és a mi
javunkra kijelentett!
Szeretettel invitálom tehát Olvasóinkat, hogy figyelemmel tanulmányozzák a következő írásokat, amik Isten
Igéjének fényénél születtek!
Sipos Aba Álmos / Budapest

„A Szentírás
többször utal
arra, hogy Isten
ura minden népnek. Egyeseket
felemel, másokat
lesüllyeszt.
Ő jelöli ki a népek hazáját, szabja meg
idejüket és lakóhelyük határát is.”

zőkkel, közös történelmi, földrajzi örökséggel bíró közösségbe tagolódva éljük.
Ezt nemzetnek hívjuk. A népek öntudatának pedig bár nem kizárólagos, de egyik
legfontosabb építőköve a nyelv. Jelenleg
7353 nyelv van használatban a világon
(egy 2019. októberi közlés szerint: www.
wycliffe.hu/statisztika.) Ebből több mint
6000 nyelv az, amelyen megszólalhat az
evangélium, emberekhez eljuthat(na) Isten Szava, a Biblia. De honnan is származik ez a nyelvi sokszínűség, és az ebből
fakadó kulturális gazdagság? Vajon hogyan értékeljük ezt a fennálló, hétköznapi
életükben is jelen levő különbözőséget?
Megszegényít vagy gazdagabbá tesz? Bizonyára sokunk tapasztalata az, amikor
más nemzetbeli keresztyén testvéreinkkel
találkoztunk, de egyikünk sem beszélte
a másik nyelvét, kénytelenek voltunk egy
harmadik, úgynevezett „közös nyelvet”
használni, amit egyikünk sem beszélt jól.

Átéltük a kommunikáció korlátait, nem
tudtuk közölni gondolatainkat olyan
mélységben, ahogy szerettük volna. Mégis a találkozás során, ha alkalmunk nyílt
részt venni közös istentiszteleten, megtapasztalhattuk a kulturális különbözőség
gazdagító élményét is.
Mielőtt választ keresnénk az iménti
kérdésekre, tegyünk néhány megállapítást
magával a beszéddel és a nyelvvel kapcsolatban:
1. A nyelv el-, megnevez és rendszerez.
Ez az első fontos lépése a teremtett
világ megismerésének. Ezt teszi Ádám
a teremtéstörténetben is (1Móz 2,1920), hogy betölthesse Istentől kapott
mandátumát (1Móz 1,28-2,15).
2. A nyelv a kommunikáció eszköze is.
Az ember Isten képmására teremtettsége magában hordozza a kapcsolatra
teremtettséget is elsősorban Teremtőjével: Isten megszólítja az embert, és az

A KÜLÖNBÖZÉS AJÁNDÉKA

A repülőn utazik egy amerikai, egy
orosz és egy magyar... Ki ne hallott volna
már hasonló kezdetű viccet, amit bizonyára be is tudnánk fejezni. Ahogy ezekben a viccekben lenni szokott, humorba
csomagolva ugyan, de mélyről fakadó indulatoktól és előítéletektől vezérelve nemzeti sajátosságok, tulajdonságok kerülnek
kipellengérezésre.
Mindez arra is emlékeztet bennünket,
hogy életünket nem csak egyénként, hanem egy sajátos nyelvi, kulturális jellem-
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ember erre felel, így lesz ”felel-ős”
lény. Másodszor kapcsolatba lép a mellé adott társsal is.
3. A nyelvre azonban úgy is gondolhatunk, mint identitásbeli különbözőségünk jelére. Más-más nyelvet beszélünk, megosztottak vagyunk. Mint
láttuk, ugyanazt a tárgyat, fogalmat mi
emberek több mint hétezerféleképpen
nevezhetjük el, nem is beszélve a mindebből fakadó gondolkodásbeli eltérésekről. Ami kapcsolatot teremt közöttünk, az el is szigetel bennünket
egymástól. Amikor a nyelvről gondolkodunk, érdemes a felsorolt három
funkciót egyben és egyensúlyban látnunk.
De térjünk most vissza eredeti kérdésünkhöz: hogyan viszonyuljunk a nyelvi,
nemzeti különbözőségekhez? Amikor
a nyelvek eredetére kérdezünk rá, szinte
mindenkinek a Bábel tornya története jut
eszébe. Nem véletlenül. Az özönvíz után
Isten megismételte az embernek korábban
adott parancsot: „Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet!” (1Móz
9,1). A parancs megvalósítása helyett
azonban együtt maradtak, letelepedtek,
várost és egy égig érő emlékművet építettek, hogy nevet szerezzenek maguknak.
Így vált Bábel az önistenítő civilizáció
jelképévé. Mindez Isten ítéletét vonta
maga után: „Akkor ezt mondta az Úr:
Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk össze
a nyelvüket, hogy ne értsék egymást!”
(1Móz 11,7). A nyelvi sokszínűség tehát
Isten ítéletének következménye. Összezavarja a nyelveket, ezért megszűnik az
emberiség egysége, amely sok jónak válhatott volna erőforrásává. Amint a bűneset
során, úgy itt is megmutatkozik: Isten
még az ítéletében is kegyelmes az emberhez. Mindez eszköz az ő kezében, hogy
a széttagoltság által korlátozza a gonoszság terjedését a földön. A nyelvi szétszakadás csak kommunikációs korlátozást
jelent a népek között, Isten nem némítja
meg az embert, bár megtehette volna.
Amikor végrehajtja ítéletét, teremtési
parancsolata teljesedik be: az emberiség
betölti a földet. Az egy fejezettel korábban
felsorolt hetven nemzet, amely egyben
a népek teljességére is utal, ezt illusztrálja.
A Szentírás többször utal arra, hogy
Isten ura minden népnek. Egyeseket
felemel, másokat lesüllyeszt. Ő jelöli ki
a népek hazáját, szabja meg idejüket és
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lakóhelyük határát is. Itt azonban óvatosnak kell lennünk, hogy ne keverjük
össze a nép-nemzet fogalmát az országéval, amely sokkal inkább politikai meghatározás. Nem a mindenkori államhatárok sérthetetlenségéről szólnak, és
főként nem azok bibliai igazolására szolgálnak e bibliai igék. Ezzel kapcsolatban
most csak két gyakran idézett szentírási
szakaszra utalunk, a helyes megértésben
pedig a szövegösszefüggés mindig fontos.
Mózes éneke (5Móz 32) Izrael hűtlenségével összefüggésben említi Isten nemzetek életét meghatározó munkáját. Isten
itt emlékezteti gőgös népét, hogy (érdemei ellenére) a nemezetek közül egyedül
őt választotta ki magának, ezért nem válhat önteltté, és nem feledkezhet meg
Szabadítójáról. Hasonló utat követ Pál
athéni érvelése is (ApCsel 17), ahol az
apostol a büszke görögök nemzeti felsőbbrendűségét célozza meg, amikor
rámutat arra, hogy az „ismeretlen Isten”
az emberiséget egy vérből teremtette, sőt
még a lakóhelyüket is ő jelölte ki. Isten
szeretetéből önmagára nézve hívja el saját
népét, s nem enged semmilyen felsőbbrendűséget önmagával és a társnépekkel
szemben – sem neki, sem más népeknek.
Ugyanezt a finom egyensúlyt érezhetjük
az evangéliumok beszámolóiban is. Jézus
küldetése elsődleges életterének saját
népét, hazáját tekintette. Elfogadta az
Atya tervét, tudniillik a történelmi idő egy
adott pontján, egy meghatározott nép
életébe, kultúrájába lépett be, lett emberré.
Mégis az evangéliumok írói finoman,
ámde egyértelműen érzékeltetik az olvasóval Jézus küldetésének egyetemes
voltát. Csak egy példa erre: az elsősorban
a választott népnek írott evangélium,
Máté írása. A honfitársainak író Máté,
amikor Jézus küldetését foglalja össze
(Mt 12,15-21), az Ézsaiás 42 első három
versét idézi, ahol kifejezetten hangsúlyozza, hogy Jézus azért jött, hogy „igaz
ítéletet hirdessen a népeknek”. (Míg Lukács, aki pedig elsősorban pogányoknak
ír, ugyancsak Jézus küldetésével kapcsolatban fogalmazva épp nem „a népeket”
említi.) A római elnyomó hatalom egy katonájának hitét Jézus nagyobbnak találja,
mint honfitársaiét (Mt 8,5-13). És az sem
véletlen, hogy a Máté evangéliumában
olvasott missziói parancsban Jézus a tanítványokat minden néphez küldi. A tanítványok küldetésének tágas volta hangsú-
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lyozódik itt a Máté 10,5–6. verseiben
szereplő korlátozás feloldásával. A tanítványok már nem csak Izrael házának
elveszett juhaihoz küldetnek, hanem az
egész világra, minden néphez, hogy hirdessék az evangéliumot, amelynek célja,
hogy „minden nyelv vallja: Jézus Krisztus
Úr, az Atya Isten dicsőségére” (Fil 2,11)!
Mit jelent számunkra mindez?
1. A nyelvi sokszínűség, még ha az Isten
ellen fellázadt világ széttagoltságára
utal is, Isten dicsőségének a színtere, az
evangélium meghirdetésének közege.
És ez alázatra kell, hogy indítson bennünket. Minden lázadásunk ellenére Istennek van érthető szava hozzánk, a mi
nyelvünkön. A bábeli zűrzavar után is
van folytatás.
2. Isten népének feladata, hogy küzdjön
minden olyan erő ellen, amely a népeknek, nemzeteknek az emberi romlottságot korlátozó kereteit fel akarja számolni. Történjen ez akár beolvasztás,
diktatúra, manipulatív befolyásolás stb.
eszközeivel.
3. Bátorít bennünket saját helyzetünk reális felismerésére, és a világéra is, amiben élünk (ahogyan Isten sem mondott
le róla). Illetve annak felismerésére is
hív, hogy a bennünket körülvevő folyamatokból magunkat ugyan kivonni
nem tudjuk (ld. globalizáció vagy a világtól magukat teljesen elvágó, zárt keresztyén közösségek – pl. mennoniták,
amishok – félresikerült utópiái stb.), de
az Istentől kapott földrajzi-nyelvi-kulturális meghatározottságunk ajándék,
része az ő tervének és így a mi szolgálatunknak is.
Dr. Komlósi Péter Attila / Siklós

Füle Lajos
„Mindazáltal”

„az egész éjszaka fáradtunk,
mégsem fogtunk semmit,
mindazáltal a te parancsolatodra
levetem a hálót” (Lukács 5,5)

„Mindazáltal…” Ezen fordul meg minden.
Az engedelmességnek egy paránya
kaput nyithat a legnagyobb csodára
a Genezáret partján – s Budapesten.
Az üres háló tele lehet egyszer
úgy is, hogy abban nem lesz semmi érdem,
csak térdre hullva, szégyenkezve nézem.
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ISTEN GONDVISELÉSE
A NÉPEK HAZÁJA
– „KIJELÖLTE LAKÁSUK HATÁRAIT” –

„Ha egy nép
életét csupán
a történelem
szemüvegén
keresztül vizsgáljuk, akkor is
sok-sok logikus
és egyértelmű összefüggést megállapíthatunk a sorsuk alakulását illetően.
Ugyanakkor a földi színpad látható
eseményei mögött mégis van egy
mennyei indíték, szervezőerő is.”

Isten nem hagyta magára a teremtettséget a bűneset után sem. Kormányozza,
fenntartja azt, és közben mindent örök
tervei beteljesülése felé vezérel. Figyelme
– éppen ezért – a teremtettség életének
minden részletre kiterjed, tehát még a
népek, nemzetek sorsának alakulására is.
Ebben az összefüggésben láthatjuk azt az
alapvető bibliai kijelentést, amely így íratott le: „Az Úré a föld és annak teljessége;
a földkerekség és annak lakói” (Zsolt
24,1). A földet benépesítő nemzetek,
országok tehát Isten fennhatósága és aktívan beavatkozó gondviselése alatt élnek. A bábeli események következtében
(1Móz 11) létrejött népek sem összevisszaságban, hanem felülről jövő gondoskodás szabta módon foglalták el földi
életterüket.
Szemléletes példája ennek a felülről
jövő gondoskodásnak Izráel (mint nép)
története. A zsidó nép nem választhatott
magának önkényes módon hazát, hanem
annak földrajzi helyét, fekvését Isten
jelölte ki számukra. Azt is ő határozta
meg, hogy mikor, hogyan és milyen
körülmények között foglalhatják el. Feltűnő, hogy mennyire hangsúlyos a honfoglalás leírásának bibliai szóhasználatban az, hogy a letelepedéskor Isten
cselekszik, az egész folyamatban egyedül
ő a főszereplő (pl. 2Móz 33,2; 5Móz
4,38; Józs 14,12; 23,3 stb.). A letelepedők
nem a környékbeli népek között hánykódva, a sok véletlen következtében,
vagy a kiszámíthatatlanságtól vezérelve
vetődnek oda, hanem a haza megtalálásá-

nak, birtokba vételének alakulása minden
mozzanatában isteni kényszer és irányítás
szerint történik. Istennek pedig az volt a
célja népének letelepítésével, hogy nevének dicsőséget szerezzenek, vagyis az ő
királyságát hirdessék és az ő uralma, törvényei alatt éljenek ott. Részletekbe menő módon bemutatta, hogy milyen elvek,
szabályok szerint kell együtt élniük, hogy
a rend és közjó valósulhasson meg. Az ő
nemzeti együttélésük során Isten uralmának, a teokráciának üdvtörténeti távlata,
küldetése is volt, mert Isten országára
kellett előre utalnia (Ézs 49,6).
Mint minden nép élete, Izráel is ki volt
téve a belső és külső támadásoknak.
A nép életének virágzása, azaz Isten áldása pedig egyetlen dologhoz volt kötve:
az Úr iránti bizalmon alapuló engedelmességhez, amely Istennek a népével
kötött szövetségén alapult (ld. pl. 5Móz
11; Józs 23). Valahányszor meglazult ez
a bizalom, meghidegült ez a kapcsolat, és
kisebbségbe kerültek azok, akik ezt a lelki szövetséget ápolták, vagy annak elsődlegességét hangsúlyozták, annak viszonylag gyorsan szomorú következményei
lettek. A fizikai hanyatlás tehát a lelki
elpártolásból eredt.
Ha egy nép életét csupán a történelem
szemüvegén keresztül vizsgáljuk, akkor
is sok-sok logikus és egyértelmű összefüggést megállapíthatunk a sorsuk alakulását illetően. Ugyanakkor a földi színpad
látható eseményei mögött mégis van egy
mennyei indíték, szervezőerő is. Az érem
másik oldalát tekintve azt látjuk, hogy –
amint Izráel népi élete is felülről jövő
gondviselést élvezett –, a többi nép, nemzet sorsának alakulása sem egy kiszámíthatatlan kavargó folyam csupán. Isten
ugyanis a népek születésének és elmúlásának teljhatalmú formálójaként mutatkozik be: „Nemzeteket tesz naggyá,
majd elveszíti őket; népeket terjeszt ki
messzire, azután elűzi őket” (Jób 12,23);
„…Te igazgatod a nemzeteket e földön”
(Zsolt 67,5); de arról is van kijelentés,
hogy ő feddi, ítéli meg a nemzeteket
(Zsolt 7,9; 9,9; Ézs 3,14; Mik 4,3; Hab
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3,12; Zof 3,6 kk. stb.). A népeket eszközül is képes használni (Ézs 1,2kk; Ez
26,3), és tőle függ a nemezetek életének
kiteljesedése, vagy hanyatlása is. Ezért is
parancsolja Isten megannyiszor a Bibliában a népeknek az ő imádatát, magasztalását (Zsolt 66,8; 67,6; 96,7; 102,16
stb.). Ezt tehát minden nemzetnek mérlegelnie kell: fennmaradásuk, életük áldott volta az Úrhoz való viszonyuktól
függ. Így a kapott haza megtartása, az élet
áldása ennek a hűségnek a függvénye is
(ld. Neh 1,8).
E gondolatok felvetése után adódik
a kérdés, hogy miként tekintsünk a mai
migrációs folyamatokra, vagy a sok menekültként úton lévő, hazáját elhagyó embertársunkra? Hiszen sok véleményt hallunk, amelyek olykor az átgondoltságot,
szélesebb körű tájékozódást sugallják,
máskor pedig az összefüggéseiből kiragadott fogalmak, féligazságok felnagyításával találkozunk – néha még gyülekezeti körökben is (!). A népvándorlás
vizsgálata mint szociológiai, társadalomelméleti, gazdasági, nemzetközi jogi jelenség – egy külön tudomány, amelynek
széles irodalma van. Jelen esetben ennek
a kérdésnek a részletesebb végig gondolása nem lehet a célunk. E témában ehelyett inkább a fentiek szerint, Isten nemzeteket, népeket gondviselésével irányító
tulajdonságának a fényében szeretnénk
néhány igei összefüggésre mutatni a helyes viszonyulás kereséséhez.
De mielőtt folytatjuk, utalunk arra a
lényeges különbségre, amelyet a témában
nyilatkozó szakemberek is hangsúlyoznak, mely szerint a migráció, azaz a hazáját nem kifejezetten szükségből hátra
hagyó, és az otthonát vitán felül kényszerűségből elhagyó menekült indítéka között áll fenn. Ha sarkítva szeretnénk a
főbb eltéréseket megjeleníteni, akkor azt
mondhatjuk: a migráció kifejezés inkább
gazdasági töltetű, amelynek indítéka a
magasabb életszínvonal, a szakmai képzettség, munkaképesség hatékonyabb kamatoztatásának reménye, vagy például
egy mélyreható gazdasági válság miatti
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komoly nélkülözés (éhezés). A menekültek vándorlása pedig egy valós veszély,
elháríthatatlan külső ok (béke hiánya, életük veszélyeztetettsége a háború vagy a
közbiztonság hiánya miatt) váltja ki.
Nézőpont kérdése, hogy milyen súlyosságnál indokolt, vagy megalapozatlan az
elindulás. Sok kérdés árnyalja a konkrét
helyzetek megítélését, azaz, hogy jogose az útra kelés. Egyértelmű például a
helyzet, ha valakinek a hazájába való
visszatérése a keresztyén hite miatt kivégzésével járna, vagy ott háború dúl, esetleg
az éhenhalás lehetősége merül fel. Más
esetben ugyanakkor nem reális szükség
indítja el a vándorlást. De mi számít elfogadható, vagy már tarthatatlan életszínvonalnak, illetőleg egy éhínséggel küszködő ország is kaphat-e nemzetközileg
biztonságos minősítést… A helyzet nem
könnyű, főleg, ha úgy tűnik, hogy sokszor
a hatóságok által is átláthatatlan módon
zajlik ez a folyamat.
Bármint is történjék, azért vannak
olyan egyértelmű bibliai tájékozódási
pontjaink, amelyek segítséget jelenthetnek a helyes elvek, igeszerű vélemények
kialakításában. A Szentírás ideköthető
kifejezései közül leginkább a „jövevény”,
vagy „bujdosó” hasonló státuszt megjelenítő fogalmai mutathatnak utat az eligazodásban, azzal a kitétellel, hogy ezeket
a bibliai kifejezéseket sem lehet teljes
mértékben azonosítani a mai migráció,
vagy menekülthelyzet jelenségével. A Keresztyén Bibliai Lexikon idevonatkozó
szócikkeinek tanulmányozása meglepő
hasonlóságokat és egyezéseket mutat,
miközben a kifejezések konkrét bibliai

példáit megvizsgáljuk. Tudhatta Izráel
mint nép, de maguk az egyének is, milyen
a bujdosó, menekülő élethelyzet az egyiptomi szabadulás után is, – ez pedig Isten
szabadító tettére és az ismeretlenben is
megtapasztalható gondoskodására utal, és
ezt vetíti előre.
Moáb szétszórtjain pedig megesik az
Úr szíve és ezt a parancsot adja: „rejtsd
el a kiűzötteket, és a bujdosót ne add ki”
(Ézs 16,2-4). Különleges bánásmódban
kellett részesülnie a jövevényeknek,
miközben indoklásul az Úr emlékezteti
népét saját jövevénységükre is (2Móz
23,9; 3Móz 19,34). Tehát akik nem átutazók, vagy csak ideiglenesen maradni
kívánók, nem tehetnek arról, hogy útra
kell kelniük, olyan bánásmódban részesülnek, amely kiábrázolja Isten könyörületességét az elesett, gyengébb, kiszolgáltatott helyzetben lévő iránt
(3Móz 19,10.33). Lényeges azonban,
hogy a befogadás mellett a nép és annak
vezetői felelősséget hordoznak arra
nézve, hogy Isten rendjét őrizzék és
fenntartsák, még akkor is, ha lelki,
kulturális értelemben „vegyes” összetételű a lakosság. A népnek ügyelnie
kellett arra, hogy a jövevény is beilleszkedjen a szövetséges nép életterébe,
értékrendjébe, azaz Isten törvénye vonatkozzon rájuk is (2Móz 12,49; 4Móz
15,16 stb.).
Sokszor ennek az alapvető parancsnak
a mellőzése, háttérbe szorítása okozta a
nép romlását. Ha Isten igazsága a nép
életében a vallások sokszínűsége miatt
mellékes helyre került, ha felszínesen,
közönyös szívvel álltak az istentisztelet

gyakorlásához, bálványimádásba süllyedtek, akkor nem csupán Isten igazságát,
dicsőségét voltak képtelenek hirdetni,
hanem maguk is szövetségszegők lettek.
Keresztyénekként Istennek kell hálásnak lennünk hazánkért, népünkért, nemzetünkért. Ugyanakkor nagy feladatot és
felelősséget is jelent, hogy ezt az ajándékot – mind az életterünkre, mind az
identitásunkra nézve úgy fogadjuk el,
mint amely kerete és helye a szolgálatunknak, az evangélium hirdetésének.
Még ha sajnos a „keresztyén” szó sokszor
a kiüresedés, névlegesség veszélyével
küzd is, nagy küldetés, hogy akik megismerték és elfogadták az Urat, az élő Istent
hirdessék és képviseljék a maguk köreiben, mégpedig kellő elszántsággal, érzékenységgel, körültekintéssel: egyrészt láttatva azt a kincset, amit Isten a Bibliában
ismertet meg velünk a népekre is vonatkozó gondviselő szeretetéről, másrészt
hálát adva azért az ismeretért, hogy tudjuk, övé a mi magyar nemzetünk is! Isten
Krisztusban kijelentett bölcsességének
megismerése és megismertetése lehet a
legnagyobb és legégetőbb segítség, amit
a hozzánk érkezőknek, vagy rajtunk keresztül vándorlóknak is nyújthatunk.
Habár Isten gondviselésének jele, hogy
van hazánk, mennyei szemszögből mégis
mindannyian vándorok vagyunk, azaz e
világon jövevények (1Pt 1,17; 2,11). Így
nemzeti létünk is ideiglenes. A mi igazi
otthonunk túlmutat ennek a világnak a
keretein: „új eget és új földet várunk az ő
ígérete szerint, amelyben igazság lakozik”
(2Pt 3,13).
Dr. Hotorán Gábor / Érsekcsanád

„A teológusok
világosan beszélnek arról, hogy
az egy vérből
teremtett emberiség a bűn után
szétesett, és
a bűnnel az ellenségeskedés, a gyűlölet,
az idegenek megvetése is bejött
a világba. A bábeli nyelvzavar
óta vannak népek, s ez Isten akarata,
amit visszafordítani nem lehet...”

jában véve kétféle álláspont köré gyűjthetők a vélemények: amíg az egyik csoport azt mondja: „csodálatos ez a világ”,
addig a másik nézetet vallók egészen
másként látják: „ember embernek farkasa, és ha ez így halad, hamarosan felfaljuk egymást”.
A keresztyén emberek is értékelnek, és
sok esetben ők is hol egyik, hol másik állásponthoz közelítenek.
Ahhoz, hogy láthassuk, milyen hatásai
voltak a bűnnek a népek életére, ha nagyon röviden is, de meg kell vizsgálnunk,
hogy a Szentírás alapján mit jelent a bűn.

A BűN
Ezt a kifejezést nem, mint filozófiai fogalmat vesszük górcső alá, hanem úgy,
ahogyan a Szentírás bemutatja, különböző viszonylatokban, pl. Isten és ember,
valamint ember és ember kapcsolatában.
Ez utóbbiba természetesen beleértendő
a társadalomra, környezetre való hatás, illetve mivel egy-egy népet emberek közössége alkot (a „nép” emberek közösségét jelenti), így a népek egymáshoz
való viszonyulása is. A bűn soha nem jár
magában, mindig vannak következményei, hatásai a környezetünkre is. Ha pl.

A BűN HATÁSA A NÉPEK ÉLETÉBEN

Ha értékelni kell világunk életét, alap-
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egy ember nem az Úrnál keresi küzdelmei között a megoldásokat, hanem az
alkoholizálásban, abba tönkre mehet a
házassága, családi élete. Ha egy gazda állandóan termőre metszi a szőlőjét annak
reményében, hogy az az első időkben
sokat terem, abba „beleszakad” a szőlőtőke…
„Az ember inkább hisz bármi és bárki
másban, mint Megváltójában, inkább bízik bármi és bárki másban, mint teremtő
és gondviselő Istenében…” – mondta
egyszer egy igehirdető.
Abból kell kiindulnunk, hogy Isten az
embert jónak teremtette, és a vele való
közösségben minden áldással elhalmozta.
„…a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette, azért, hogy teremtő Istenét igazán
megismerje, szívből szeresse és vele
örökké tartó boldogságban élve Őt dicsérje és magasztalja.” (1)
Ezzel a csodálatos perspektívával
szemben az ember a Kísértő hatására „…
kételkedővé válik az Isten jóságát illetően, és bizalmatlanná az életadó Ige
iránt, s a nagyobb jó reményében lázadó
módon áttöri a köré vont védőgátat,
a törvényt…” (2)
Sebestyén Jenő Zwinglit, a nagy reformátort idézi, amikor ezt írja: „…a bűn
akkor áll elő, amikor az ember a Teremtő
törvényeinek negligálásával inkább akarja magát követni, mint Vezérének, és Urának intelmeit.” (3) Továbbiakban a szerző
nagy hangsúlyt helyez a „valamitől megfosztottság állapotára, amely olyan hatásokat idéz elő, melyek működésükben és
kifejezésükben határozottan élő és ható
erőkké válnak, tehát tényezőkként szerepelnek az életben.”
Röviden és egyszerűen tehát azt kell
mondanunk, hogy a BŰN az Istentől
elfordult állapot, amelynek következményei a bűnök, vétkek: gondolatban, szóban, tettben, mulasztásban. S a megrázó
az, hogy bűnös állapotunk úgy hat ránk,
hogy - miközben Isten felkínálja szeretetét, ajándékait, világosságát, - az ember
inkább szereti, és cselekszi a sötétséget,
azt, amit az Isten gyűlöl, amiért büntetést
helyezett kilátásba. (4)
Ha a bűn fogalmát a Szentírás eredeti
nyelvében megvizsgáljuk, egyértelművé
válik előttünk, hogy mindig valamivel
szemben határozza meg: pl. az igazsággal
szemben jogtalanság, törvénytelenség,
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hamisság, igazságtalanság; vagy az Istennek tetsző helyes cselekedet helyett Istenellenesség, lázadás, vétek; a célra-tartással vagy célba éréssel szemben félrelépés,
céltévesztés, elesés, eltévelyedés, túlkapás – ez lehet tudatos is, és elsodródás is.
Szomorú, hogy élhetne az ember igaz,
céltudatos, isteni célokra tartó, Istennek
tetsző életet, s ezzel szemben egészen
másként él. Ha pedig ezt a népre vetítjük
ki: a nép belőlünk áll. Ennek következtében mint nép is megéljük a bűn hatásait.
Mindez kivetítődik a társadalomra.

A BűN TÖRVÉNYSZERűSÉGE
Jézus szavaiból kell kiindulnunk, aki
nagyon határozott véleménnyel volt erről: „…aki bűnt cselekszik, az a bűn
(rab)szolgája.” (5)
Először is arról a törvényszerűségről
van szó, hogy mivel az ember kiesett,
kikerült az Istennel való közösségből,
amelyben a jót tehette volna, rabbá vált.
Elveszítve szabad akaratát, kénytelen
tenni a bűnt, miként a rabszolga gazdája
parancsát.
Másodszor azt jelenti a törvényszerűség, hogy kiváltásra, kiszabadításra,
megmentésre szorul, – mint a partra vetett hal. A helyzet azt kívánja, hogy valaki
emelje ki ebből az embert. Valakinek meg
kell szüntetnie ezt az állapotot. A Biblia
szerint ezért küldte Isten Jézust.

A BűN mEGNYILVÁNULÁSAI
Ezek végig kísérhetők az ember személyes életében, valamint a társadalom,
a nép, népek életében, egymáshoz való
viszonyulásukban.
Mivel az Édenből kikerülve az ember
a megfosztottság állapotába került, így
pótolni kívánja azt valakivel, valamivel.
Madách is ír erről az Ember tragédiájában, amikor az Édenből kiűzött emberpár közül Éva szájába a következő szavakat adja: Én meg lugast csinálok, éppen
olyat, mint az előbbi, s így körénk varázsolom a vesztett Édent. (6 – kiemelés,
Zila P). Ha nem élhet már közösségben
az élő Istennel, s nem imádhatja őt,
valamit, valakit imádnia kell, de ez csak
utánzata a korábbi kapcsolatnak. Szíve,
értelme másra támaszkodik, másban bízik, mást keres szövetségesének. Már
mást tisztel és imád – ennek következtében bálványimádó lesz. Szívében, értelmében már nem az Isten tisztasága és
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jósága a meghatározó, vagyis a motivációi és a megnyilvánulásai Isten-ellenesek lettek. (7)

A BűN HATÁSAI
A közösség, a társadalom, a nép életében azért kell nagyon komolyan venni
a bűn kérdését, mert a bűnnek különböző
hatásai vannak. A teológusok arról írnak,
hogy ha a gondolatvilágomban jelenik
meg a bűn: pl. helyet adok, mellé állok egy
kívánságnak, helyeslem azt, az elsősorban
engem fertőz, vakít el, vagy süketít meg
Isten felé. Rám gyakorol olyan hatásokat,
amelyek aztán az életemben megjelennek,
láthatóvá, hallhatóvá lesznek. De ha kimondom, vagy megteszem, akkor ez már
nyilvánvaló lesz, másokra is hatást gyakorol, másokat is fertőz. Különösen súlyos
pl., ha valaki TV-sztárként, közszereplőként, politikusként szinte „reklámozza”,
hangsúlyozza, ajánlja a bűnt. Mérhetetlen
rombolásokat tud így végezni. Ez nem jelenti azt, hogy lenne kisebb, vagy nagyobb
bűn, s azt sem, hogy ezeket Isten különböző ítélettel sújtaná.
Most vizsgáljuk meg, hogy a népek
életére milyen hatással van a bűn! Három
területet és annak kihatásait fogjuk – ütköztetve – egy kicsit közelebbről megvizsgálni:

A.) Isten az embert sáfárságra teremtette, s ehelyett az ember istentelenül,
Isten nélkül éli az életét. A sáfár az az
ember, akit a gazdája megbíz egy feladattal. Mikor a gazda elutazik, a sáfár felel
azért, ami a ház körül történik: kertben,
gazdaságban; de ő a felelős a többiek
élelmezéséért is. A feladatokat tehát
annak fényében látja el, hogy gazdája az
úr, neki fog számot adni mindenért, tehát
tiszteli, szereti őt.
A sáfár úgy végzi a feladatát, hogy ez
urának tetszésére legyen, gyönyörködjön
benne, s tudja, hogy ez neki is jó! Így élhetett volna az ember az Isten közelében,
s így élhettek volna a népek: odafigyelve,
bölcsen, „gazda-szívvel és fejjel” gazdálkodva ezen a földön, megőrizve mindazokat a kincseket, amelyeket Isten a másik népben vagy magában a természetben
ajándékozott.
Ehelyett számtalanszor megfigyelhetjük, hogy ha pl. Izráel királyai elfordulnak
Istentől, ha már nem tisztelik úgy, mint
egyedüli élő Istent, mint mindenek urát,
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akkor elfordul a nép is. Azt teszik, amit
királyaik tesznek: ha ők istentelenek,
akkor a nép is az lesz. Az is nyilvánvaló a
Szentírásban, hogy a környező pogány
népek milyen hatással vannak Izráelre.
Amikor meglátják az izráeliták, hogy
a többi nép milyen isteneknek áldoz,
hazamennek, s elkészítik azoknak a bálványoknak a hasonmását. Isten helyett
mást imádnak. Az Úr helyett mást hívnak
segítségül. Viszont az istentelenséget
mindig követi az embertelenség is. Ha
már nem az Úr az Isten, akinek számot
adunk, akkor bármit megtehetünk a másik
emberrel vagy néppel szemben. Előkerülnek pl. az ún. szociális bűnök, amikor
nem fizetik ki a munkásnak a bérét, vagy
nem annyit fizetnek, amennyi jár neki;
amikor nem engedik el az adósságot
Izráelben, pedig el kellett volna; amikor
kegyetlenné válik az ember az özvegyekkel, árvákkal; amikor másodrangúnak,
lekezelhetőnek tartják a nőket…
A Szentírás nagyon világosan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy az embernek az isteni terv, elgondolás helyett
kell valami más (8). Így születnek az
ideológiák („megideologizáljuk” a döntéseinket), s ennek következményeként
alakul a közgondolkodás és a társadalom
gyakorlati élete.
Érdemes lenne külön-külön górcső alá
venni a különböző (emancipációs-, ökostb.) mozgalmakat, vagy az ideológiákat,
filozófiákat, pl. az irracionalizmust, és
annak jeles képviselőjét, Schopenhauert,
„aki szerint a világot egy vak, irracionális, kielégíthetetlen akarat irányítja, így az emberélet lényege a szükség,
a fájdalom és az unalom. Az ember vágyai csak szenvedést szülhetnek, ezért
a vágyakat ki kell irtani. A végső megoldás az öngyilkosság, melynek teljes
győzelmét meggátolják a nők, a faj fenntartói”. (9)
S még nem szóltunk a világvallásokról, s azoknak sokak által tisztelt
megközelítéséről: mindegy melyik úton
jutsz fel a hegycsúcsra, csak indulj el
valamelyiken, s feljutsz… Sokak szerint
teljesen mindegy, hogy az Istent Allahnak, vagy Visnának hívják, a lényeg,
hogy mindenki higgyen valamiben, valakiben. Jézus ezzel kapcsolatban egészen mást mondott: egyetlen útról tanított
(„én vagyok az Út…”), s mi bátran ragaszkodjunk az ő szavához (10)!
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B.) A nép és a haza helyes értékelése,
és szeretete helyett a helytelen értékelés
kerül előtérbe: pl. a sovinizmus, nacionalizmus, kozmopolitizmus, globalizmus.
Itt is az alaptételből kell kiindulnunk:
ha az ember tiszteli az Urat, neki szolgál,
őt dicsőíti a munkához, a házastársához,
gyermekeihez való viszonyában, ez kiha-

Lukátsi Vilma
Hálátlanok

Rohamosan nő az ember képe
önmaga előtt,
benne él a nagyító tükörben,
ég és föld között,
nem érzi már, hol a fönt s a lent,
a cél is változó.
– Ki mondja meg viharzó tengeren,
hol jár a hajó?
Amikor tudta még, mi a hála,
Istenre nézett,
betakarta az Ő nagy jósága,
s örömet érzett:
Tőle kapott ajándék volt minden,
meg nem érdemelt,
forró érzés támadt a lelkében,
Neki énekelt.

Miért lett mára annyira más minden?
Jaj, ki mondja meg?
Elveszett a hála valahol!
A szív már nem remeg,
Tükrében is csak az ember látszik:
mammon-istenek…
Vakmerő, nem tudja, mivel játszik!
Így élni nem lehet!
– Atyánk! Fiad nevében kérünk,
adj nekünk hálás szíveket!

tással lesz a környezetére. Ha sokan gondolkoznak így, ez kihatással lesz az egész
társadalomra, a nép életére, a kultúrára,
a különböző művészetekre. Akkor az ember szeretni fogja azt az országot, nemzetet, népet, amelybe született. Tudatában
van annak, hogy Isten határozta meg
lakásunk határát – ez érthető az otthonra,
amelyben lakunk, valamint az országra,
amelyben, élünk. Hazájának tekinti,
felelősséget érez iránta és felelős állampolgárként gondolkozik és viselkedik.
A hazaszeretetre nem fanyalogva gondol,
mint valami romantikus, elvetendő csökevényre, hanem „… kötelességként,
mint a felebaráti szeretet egy formájára,
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amelyben sorsközösséget élünk meg:
kölcsönös segítség, kölcsönös védelem,
együtt-örülés, együtt-szenvedés… Ez egy
belső építés, melynek fő célja, hogy népünk faji nagykorúságra jusson el…
A keresztyénség és magyarság nem zárják
ki egymást. A kálvinizmus itt is mélyebb,
mint a többi felekezet: vallja, hogy a faj,
nyelv, nemzet isteni ordinanciák alapján
jöttek létre, s ezt a gondolatot nem hogy
elnyomja, de egyenesen előhívja, életre
kelti, szóval a nemzeti öntudatot nagykorúsítja.” (11)
Sebestyén professzor úr fontosnak tartotta ezt az Istentől való elhelyezettségünket, és kedvesen idézi az egyik kis (skót)
nemzetből való teológustársát, aki azt
mondta: „a kis nemzetek a földnek savai”.
Ugyanakkor nagyon világosan különbséget tesz az istenfélelemből fakadó
hazaszeretet, és a hőzöngő magyarkodás,
nemzetieskedés, az üres patriotizmus között. Ezeknek „legellenszenvesebb formája az üres, széllelbélelt ún. sovinizmus, a nagyhangú hetvenkedő hazafiság,
amely álmaiban is irreális, elveiben
elvtelen, semmiféle komoly építő munkára nem hajlandó, felületes, sekélyes,
szalmaláng-hazaszeretetben éli ki magát”. (12)
A teológusok világosan beszélnek
arról, hogy az egy vérből teremtett emberiség a bűn után szétesett, és a bűnnel
az ellenségeskedés, a gyűlölet, az idegenek megvetése is bejött a világba. A bábeli nyelvzavar óta vannak népek, s ez
Isten akarata, amit visszafordítani nem
lehet, de világ-állam sem lehetséges –
ha mégis, akkor az az isteni renddel
szembe megy.
Ugyanakkor a Biblia (pl. a Jelenések
könyve) arról beszél, hogy a népek, nemzetek, fajok megmaradnak egészen addig,
amíg Isten trónja elé nem állnak. Olyan
értelemben beszélhetünk az Isten országa
internacionalitásáról, hogy ott lesznek
minden nyelvből, népből valók – de ez
csak a jövőben és Isten műveként fog
megvalósulni. Abban a fajta ideológiában
viszont a keresztyén ember nem hihet –
mert semmi bibliai alapja nincs –, amely
a nemzeteket összemossa, beolvasztja,
hogy közös irányítás alatti világ-birodalmat hozzon létre (kozmopolitizmus, globalizmus) (13). Úgy vélem, ezeket akár
modernkori hazaárulásnak is nevezhetnénk.
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C.) Az előzőekben már egy nagyon
fontos gondolatot érintettünk, hogy ti.
amikor az embert az Úr kiűzte az Édenből, elveszett az Istennel való kapcsolat
velejárója: a békessége, nyugalma is. Ellenségeskedés született, sőt vannak népek, akikről azt mondja az Úr: „Szilaj
ember lesz ő, akár egy vadszamár. Kezet
emel mindenkire, de őrá is mindenki; nem
törődik testvéreivel, úgy választ táborhelyet magának” (14).
A háború – mint a konfliktuskezelés
utolsó eszköze – nagyon nehéz kérdés, és
szinte teljesen lehetetlen objektíven
megítélni: ami az egyik számára igazságosnak tűnik, a másiknak hon-védő…
A háború két nép, nemzet, ország, vagy
állam egymással való ellentéteinek, viszályának fegyverrel, erőszakkal, hatalommal való elintézése. Lehet fegyveres
önvédelem, megtorlás, rablás, bosszú…
Etikai szempontból van bűnös motívumokból, és magasabb etikai szempontokból indított háború…,(15) így tehát
többféle háborút különböztetünk meg.
Mielőtt ezt a kérdést rövidre zárva azt
mondanánk, hogy a keresztyén ember
bűnnek tart minden háborút, gondoljunk
arra, hogy a Szentírásban
– olvasunk olyan háborúkról, amelyeket
Isten rendelt, amelyekre áldást adott –,
ebből kiindulva azt is vállalhatjuk,
hogy Isten kezében van ez is;
– az Úr Jézus elismeri a felsőséget, mint

Isten által állított eszközt a jog védelmére; (16)
– Pál apostol határozottan ír arról, hogy
a bűn miatt viseli a hatalom a fegyvert,
védelmünkre (Róma 13,1-7).
Ebből az Igéből következik az is, hogy
nem lehet a keresztyén ember anarchista,
aki az emberek felett gyakorolt mindenféle
rendet és uralmat elítél, és nem tűri a jogos
rendet. De a naivitást is el kell utasítanunk,
amely pacifizmusban (háború-mentesség,
fegyveres konfliktusok teljes ellenzését jelenti), vagy filantrópiában (mindenek fölött való emberszeretetben) nyilvánul meg.
Tolsztoj pl. eljutott oda, hogy a jelenvaló
világ jogrendjét is el kell engedni.
„Naiv optimizmus azt hinni, hogy
puszta emberi erővel az örök békét biztosítani lehet. Ez éppen olyan, mintha a
bárányok világkongresszusa egy szép
napon, érzelmeire hallgatva, örömmel és
önkéntesen kimondaná a világbékét az állatok között, és ugyanakkor elfeledkeznének arról, hogy a világbékét tulajdonképpen a farkasok, a tigrisek és a többi
ragadozók állásfoglalása szokta eldönteni…” (17)
Befejező gondolatként megerősítem:
a bűnből, a bűnösségünkből adódik, hogy
rajtunk kívülálló segítségre szorulunk. Mi
sem a „nagyszerű elgondolásainkkal”, sem
összefogással nem emelhetjük ki magunkat a bűn okozta szakadékból. Megváltásra van szükségünk, amely meg is történt,

hiszen Jézus Krisztus mindent elvégzett az
emberért. Ha ezt az ember hálás szívvel
elfogadja, kéri bűnei bocsánatát és az új
életet, akkor ezt Isten meg tudja adni. Sőt,
a vele való kapcsolatban a hívőnek, mint
egyénnek – de népnek is – plusz ajándékokat is adhat: békességet, békés egymás
mellett élést, amelyben egymás javát keressük, építjük a kapcsolatunkat egymással, ezzel közösségünket és országaink
közösségét.
A megtért hívő keresztyénnek nem kell
mást keresni, hiszen a Krisztus-követésben – vele együtt – mindennel megajándékozott minket az Isten! (18)
*

„Világunkban
tehát a legmeghatározóbb politikabefolyásoló
tényező a teljes
bibliai tanítás
hirdetése, megjelenítése. Kinek-kinek ott, ahova őt
Jézus állította.”

nagyobb ajándék, hogy ki-ki lehetősége
és meggyőződése, Istentől kapott képességei szerint szabadon élhet is keresztyénként politikai lehetőségéveivel, és
felelősséggel képviselheti a jézusi értékrendet az élet bármely területén. Nem
minden korban és nem minden keresztyénnek adatott az meg, hogy ezt szabadon tegye. A mártír keresztyének, a Gulágra vitt testvéreink, a 20–21. századi
keresztyénüldözés áldozatai, a diktatúrákban élők, a kisebbségi, de annál hangosabb liberális véleményterror alatt élő
nyugati keresztyének arra emlékeztetnek
minket, ma élő magyar keresztyéneket,
hogy kegyelmi állapot az, amit most

megélhetünk, hogy saját kortársaink javára a politikában is jót tehetünk. Szabadon
politizálhatunk, elmondhatjuk véleményünket, befolyással lehetünk nemzetközi, országos, helyi közösségeinkre,
képviselők lehetünk, szerepet vállalhatunk politikai háttérintézményekben, hallathatjuk szavunkat vélemény- és gondolatgyárakban, az evangéliummal sokak
világnézetét befolyásolhatjuk, szerepet
vállalhatunk a politikai adminisztrációban, meggyőződésünk szerint szavazhatunk. Keresztyénként tágabb körben is
szabadon vállalhatunk társadalmi szerepet egyesületekben, megjelenhetünk a
média felületein, iskolákat tarthatunk
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KERESZTYÉN FELELőSSÉG
A POLITIKAI ÉLETBEN

1. A mAGYAR KERESZTYÉNEK SZÁmÁRA
JÉZUS AJÁNDÉKA A POLITIKAI PARTICIPÁCIó JELENLEGI HELYZETE

Hálát adhatunk Istennek, hogy napjainkban, Magyarországon szabadon beszélhetünk témánkról. Ami még ennél is
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fenn, szociális téren gyakorolhatjuk diakóniai küldetésünket, részt vehetünk a tág
értelemben vett kultúra bármely területén. Mindennek a lehetősége persze
nem jelent pozitív diszkriminációt, vagyis keresztyén értékrendünket egy szekuláris közegben kell képviselnünk, de
örüljünk annak, hogy képviselhetjük, és
legalább nem vagyunk itt, hazánkban negatívan diszkriminálva, üldözve, elhallgattatva. Ha így lenne, még akkor is
képviselnénk az Urat, de akkor valószínűleg más módon.

2. EGYEDÜL JÉZUSÉ A HATALOm
A mi Urunk megtehette volna, hogy az
övéit már itt a földi életben elkülöníti
a hitetlenektől, külön országot alapít
nekik, sajátos jogrenddel, határokkal,
területtel, médiával, kultúrával, vagyis,
hogy a mennyek országát már itt láthatóvá teszi, de neki úgy tetszett, hogy ezzel
vár, és majd csak az ítélet után hozza
napvilágra az ő országát a maga teljességében. Addig azonban úgy cselekszik,
hogy itt tart minket, szétszórtan a világ
fiai között, hogy sóként és kovászként, az
igazság oszlopaiként, az ő akaratának hirdetőiként, életünkkel, szavainkkal képviseljük Őt és hirdessük az ő valóságos
hatalmát, amit az Atya végérvényesen és
mindenre kiterjedően átadott neki.
Tudjuk, hogy a keresztyének politikában való részvétele lehetőségeit a mi
Urunk szinte folyamatosan változtatja.
Vannak idők és helyek, amikor véres
üldöztetés a keresztyének sorsa, ilyenkor
a politikai szerepvállalás a mártíromságot
és bátor bizonyságtételt jelenti. Ez a jézusi ellenkultúra felmutatása. Vannak
idők és helyek, amikor a keresztyének
más ideológiák és vallások képviselői
mellett maguk is szabadon vallhatják
hitüket és vállalhatnak szerepet a kultúrában, társadalomban, politikában. Valamint vannak idők, helyek, amikor
a keresztyének egy társadalomban a kultúrától kezdve a tudományon, művészeten át és a politika teljes spektrumában is
vezető szerepet kapnak, és korukat alapjaiban befolyásolhatják. A keresztyének
lehetőségeit azonban Jézus saját belátása
szerint szabályozza, így a keresztyéneknek minden korban a saját kapott lehetőségeiket kell felismerni és azzal élni. Ismerjük fel, hogy most szabadon tehetünk
jót mások javára, a politikában is és
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éljünk ezzel addig és ott, ahova Isten állított minket, és ameddig engedi.

3. A POLITIKÁBAN AZ ISTEN VILÁGKORmÁNYZó HATALmA HÉTKÖZNAPI GYAKORLÁSÁBAN VEHETÜNK RÉSZT.
Jelen témánk most csak arra korlátozódik, hogy a társadalmi élet egy területéről gondolkozzunk, a politikáról, amit
nagyon leegyszerűsítve a hatalom megszerzés és a hatalom gyakorlás tudományának nevezhetünk egy-egy közösség
életében. A politika persze ennél sokkal
több területet érint, hiszen a politikai hatalom birtokosa szervezheti, szabályozhatja, kontrollálhatja egy közösség sok

Pecznyík Pál
A legszebb út

Dicsőségbe az út
próbákon át vezet.
Nincs azon kényelem,
gyönyör, sem élvezet,
De van könny és tövis,
szüntelen lelki harc,
így edződik egyre
szebbé a lelki arc!
Bár rögös, tövises,
mégis a legszebb út,
melyen halhatatlan
lelkünk a fénybe jut!
Súlyos próbákra már
nem is emlékezünk
– lelkünk fény-honába –,
ha majd megérkezünk!

színterű életét, ami igen bonyolult és
nagy szakértelmet követelő munka. Ország mérettől is függő, de talán az egyik
legkomplexebb feladat. Ez a terület igen
összetett és sokszereplős, így amikor
arról gondolkozunk, hogy a keresztyének
ezen a területen milyen felelősséggel vehetnek részt, nehéz egy egységes és
egyszerű, minden keresztyénre érvényes
választ adni. Válaszunk függ attól, hogy
melyik korszakban és a politikai színtér
melyik helyén kérdezi ezt egy keresztyén.
Istennek úgy tetszett a világ kezdetétől
fogva, hogy az emberi közösségekben
hatalmat ad egyeseknek a többi ember
felett, amit a hatalom gyakorlóinak Isten
akaratát figyelembe véve kell használniuk. Istent az ő megbízójuk, aki a hatalom egyetlen birtokosa világunkban, és
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hatalmát ő annak adja (kölcsön), akinek
akarja. Egyes emberek ugyan úgy tekintenek a hatalomra, mint hitbizományra,
de az nem az. Isten adja, majd visszaveszi, és másoknak adja. Sok példát ad
elénk a Szentírás arra nézve, hogy megrendíthetetlennek kikiáltott uralkodóktól
egy pillanat alatt vette vissza Isten a hatalmát, és ruházta át másokra (pl.: Dániel
5.). Aki tehát elhívást és lehetőséget kap
Istentől arra, hogy a politikában aktívan
részt vegyen, az mindig tartsa szem előtt
azt, hogy Istennek tartozik elszámolással;
mire és hogyan használja fel a kölcsön
kapott hatalmat.
Korunk ember azt szajkózza, hogy a
hatalom a nép kezében van, amit a nép
szabad választással ruház rá a politikai
vezetőkre, és a nép joga azt visszavenni
és másra bízni. Ez formailag így is van,
de a Biblián tájékozódó ember tudja,
hogy a politológia nem tud olyan tényezőkkel számolni a politika alakulásában,
mint Isten, Jézus, Sátán, démonok vagy
pl. Mihály arkangyal, akiről több helyen
is azt olvassuk, hogy Isten parancsára
a mennyei seregek vezetőjeként konkrétan és közvetlen módon beleavatkozik
a népek sorsának alakulásába (Dániel 10,
Jelenések 12). (Jézus anyjáról, Máriáról
sehol nem olvassuk a Bibliában, hogy ő
bárkinek is aktív védője lenne, így vélhetően a magyarokat se ő védi, nincs
történelem- és valóságformáló szerepe
korunkban.) Isten viszont befolyással bír
a népek gondolataira, a divatirányzatokra,
a közvéleményre, a gazdaságra, az árfolyamokra, az eszmékre és társadalom
formáló filozófiákra, eszmék népszerűségére és kimúlására, a világegészségügy,
gazdasági folyamatok, a tudomány fejlődésére, vagy a háború és béke alakulására, bár nincs arra módszer, hogy mindezt megmérjük vagy kimutassuk. Ezért,
bár a „nép szavaz”, de hogy „mit gondol
a nép”, az összetettebb kérdés. Bármenynyire is állítják magukról a téma szakértői, az érintett tudományterületek tudósai, kutatóintézetek, politikai műhelyek,
közvélemény kutatók, hogy egy-egy
választás végkimenetelét előre meg tudják jósolni, Isten gyakran teszi ezeket
a „tudományos” műhelyeket nevetségessé. Hiszen melyik elemző tudna számolni azzal, hogy mikor engedi el Isten
az ő lovasait, akik a társadalmi élet
minden színterén befolyással bírnak
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(Jelenések 6.)? Ki tudja, mikor jön Istennek az az angyala, aki a közgazdászok
által érthetetlen módon befolyásolja a
világgazdasági folyamatokat (Jelenések
6,6)? Ki tud előre számolni a hirtelen
háborúkkal, éhínséggel, járvánnyal (Jelenések 8.)? Ki tudja előre megmondani,
hogy mikor szólalnak meg Isten angyalainak ítéletes változásokat előidéző
trombitái (Jelenések 8-11.), amelyek
olykor lokálisan, máskor globálisan befolyásolják az emberiség életének eseményeit, az emberek tömegeinek gondolatait? Érdemes rendszeresen olvasni a
Jelenések könyvét, és az ott olvasottak
alapján mindig szem előtt tartani Jézus
világkormányzó hatalmát, mert ha ezt
teszi az ember, akkor kicsit alázatosabban
nyilatkozik a világban zajló események
okát tekintve.
Milyen vigasztaló tud lenni az a tudás
például, amikor démonizálódik a hatalom
bizonyos helyeken és korokban, hogy
akkor is – a Jelenések könyve szerint –
a hatalom Jézustól „adataik” személyeknek. Vagyis Jézus felhatalmazásával jöhetnek diktátorok, ördögi eszmék, akik,
ha keresztyén ellenesek, akkor az ugyan
szenvedéssel teli időket jelent az akkor
élő keresztyéneknek, de a diktátorok sem
működhetnek Jézus tudtán kívül, és bár
rosszak és gonoszak és ítélete alá esnek
majd, de tudtukon kívül ők is, Jézus ítéletes akaratát hajtják végre, és neki fognak elszámolni tetteikkel. Ha tehát a politikába, a hatalom közelébe hív el valakit
Isten, akkor azt tegye feladatát úgy, mint
Isten hatalmának alázatos szolgája.
4. A KERESZTYÉNEK SZÁmÁRA AZ ELSőD-

LEGES POLITIKAI KÖTELESSÉG AZ EVAN-

GÉLIUm ÜZENETÉNEK, JÉZUS ELJÖVENDő
ORSZÁGÁNAK HIRDETÉSE

Tisztában vagyok azzal, hogy a keresztyének különböző válaszokat adtak az
egyház története során, és adnak ma is
arra a kérdésre, hogy hogyan viszonyuljunk keresztyénként a politikához. Ahogy
említettem, én sem tudok konkrét választ
adni, de meggyőződésem szerint ügyelni
kell a kényes egyensúlyra, és azzal a
mentalitással kell hozzáállni ehhez a kérdéshez, amit Pál apostol így mond: „legyetek józanok és éberek” (1Thesszalonika 5,6). A Szentírás sem ad egyetlen
konkrét választ, ami minden korszakban
és minden helyen kötelező. Arra biztat,
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hogy mindenkor legyünk készek a bennünk lévő reménységről számot adni, de
abban bölcsnek kell lenni, hogy ennek mi
a legjobb módja egy adott társadalomban
és kultúrában. Sokszor az a probléma nehezíti a keresztyének állásfoglalását és
szerepvállalását, hogy az intézményesült
egyház gyakran elvilágiasodik, korrumpálódik a politikában, és ennek hatására
a keresztyének eltávolodnak személyes
jobb meggyőződésük miatt az intézményesült egyháztól. Másrészt pedig vannak
idők, amikor a világ „elegyháziasodik” és
a keresztyéneknek nincs különösebb kifogásuk a politikai többség által képviselt
keresztyén értékeket illetően. Milliónyi
más furcsa helyzet állhat elő a politikában, mivel ott a hatalom körül gyakran
„világok harca” folyik az eszmék, a média, a tudomány, a gazdaság, a pénzvilág, a kultúra színterein, így minden korban és helyzetben józan belátásra van
szükség.
De a politikai részvétel és felelősség
gyakorlása során nagyon fontos, hogy
a politikai részvétel, a társadalmi szerepvállalás ne menjen az egyházi élet, a hitbeli meggyőződés, az egyház alapvető
jézusi küldetésének a rovására. A közszereplést, a médiában, a közösségi médiában való megtévesztő megjelenést, az
oktatásban, a kultúrában, egészségügyben, szociális szférában való jelenlétet,
nem szabad összetéveszteni a gyülekezeteiben élő, bizonyságtevő és valós közösséget gyakorló egyházzal. Sajnos sok
szomorú példát láthatunk napjainkban is
arra, hogy intézményfenntartó egyházközségek hogyan sorvadnak el, és hogyan ürülnek ki templomok például egyházi iskolák mellett. Hogyan kerülnek
lelkészek, gondnokok, presbiterek szereptévesztésbe, és akarnak Jézus szolgáiként politizálni egy-egy településen,
miközben az egyházi küldetésüket elhanyagolják. Sok egyházi közösség vezetője mutat nagy aktivitást az őt körbevevő
társadalomban, miközben a gyülekezet
belső lelki élete, az igetanulmányozás,
a közös imádság, a közösség gyakorlása
elhal.
Amikor Jézus elrendelte, hogy gyülekezetben éljen az ő népe, akkor pásztorokat, tanítókat, evangélistákat, presbitereket
rendelt azok élére, és nem politikusokat,
iskolaigazgatókat vagy szociális munkásokat. Tette mindezt azért, mert az egy-
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házban élteti az övéit. Azt se adta parancsba, hogy a keresztyének hajtsák az ő
politikai uralma alá az egész világot, főképpen nem, hogy az ő nevében erőszakkal uralják az élet minden területét. Ezt
majd megteszi ő a világ végén. Hanem azt
adta parancsba, hogy az övéi tegyenek róla
bizonyosságot. Tehát a keresztyének többségének ez a fő dolga. Világunkban tehát
a legmeghatározóbb politikabefolyásoló
tényező a teljes bibliai tanítás hirdetése,
megjelenítése. Kinek-kinek ott, ahova őt
Jézus állította.
És emellett természetesen – hogy néhányat megemlítsünk – vannak Istennek
rendkívüli emberei és korszakai, amikor
egy-egy generációnak felvillant abból
valamit, hogy milyen jó is lesz majd az ő
országában, az ő uralma alatt élni. Ezek
a személyek azonban nem paradigmák,
hanem kivételek. Hiszen voltak és vannak neki „Dánielei”, akik világhatalmak
döntéseiben vehetnek részt igaz istenhittel, „Pál apostolai”, akik bizonyságot
tehetnek a császároknak, „Józsefei”, akik
egy birodalom gazdaságpolitikáját irányíthatják, „Nehémiásai”, akik népesedés
politikával, migrációval, nemzeti öntudat
ébresztéssel, honfoglalással, egyház- és
templomépítéssel foglalkozhatnak szekuláris, vad istentelenség idején. Ott vannak
Isten „kis emberei” is, a helyi közösségekben, például egyiptomi egészségügyi dolgozóként, szülésznőként, szintén
hitvallással tették a szakmájuk dolgát,
vettek részt az akkori egészségügyben és
segítették elő a népesedést. Vannak olyanok is, mint Jáél, aki nő létére hihetetlen
tettével hozott politikai fordulatot, amikor
megölte Siserát. Jáél talán egész életében
nem gondolt arra, hogy őneki politikabefolyásoló szerepe lesz népe életében.
De, amikor ott feküdt sátrában az az
ember, tudta, hogy mit kell tennie. És
megtette.
A politikai élet nagyon összetett, és
kinek-kinek mások a lehetőségei és a
képességei, de az Úr Jézus országának,
erkölcsi rendjének képviselete mindene
keresztyén feladata. Ebben nincs helye
a félelemnek, de a meggondolásnak, éberségnek és bölcsességnek igen. Vagyis a keresztyéneknek a folyton változó
politikában folyamatos „újratervezésre”
van szükségük, és a viszonyulás újra és
újra való megfogalmazására, kialakítására.
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5. A mAI mAGYARORSZÁGI HELYZET ÉBER

EGYÜTTmUNKÁLKODÁSRA AD LEHETőSÉGET A KERESZTYÉNEKNEK

A globális média és ennek fogyasztási
szokásai miatt, sokakban az a benyomás
alakul ki, mintha az evangéliumnak nem
lenne ereje, csak a korszellemnek, amely
gátak nélkül ömlik ránk és uralkodik minden felett. Sokan szorongva gondolnak
Orbán Viktor és munkatársai heroikus harcára a keresztyénségért, még akkor is, ha
az ő keresztyénség fogalma elsősorban
nem Isten országát jelenti. A világban
a hatalom azonban egyedül Jézusé, így
a szorongásnak és félelemnek semmi
helye nincs a szívünkben! Ezzel együtt
fontos látnunk, hogy a református miniszterelnök keresztyénség fogalma a történelem során, a keresztyénség által létrehozott szellemi elveket, kultúrkincseket
jelenti, ami másodlagos termése volt a
keresztyén hitnek évszázadok során, de
amely elvek a táradalom rendezése szempontjából jó elvek, értékek, és ő ezeket
próbálja ma modernizálni és életben tartani. Ezekben az elvekben minden keresztyén egyetérthet vele és támogathatja is,
hiszen a jogállamiság, az élet védelme és
tisztelete, a család megerősítése, a házasság intézménye, az emberi jogok érvényesülése, a tudomány szabadsága, a kultúra sokszínűsége, a hagyomány tisztelete,
a női egyenjogúság, a magánszféra tisztelete, a szociális érzékenység, az oktatás
ideológiai meghatározottsága – vagyis a
semlegesség mítoszának elvetése, a pénzügyi fegyelem, az öngondoskodó polgári
réteg megerősítése minden keresztyénnek
fontos. Vagy a gazdaságpolitikában az
egyensúly tartása, az elv, hogy „sokaknak
legyen jó”, az „állami beavatkozás az
egyensúly érdekében”, ezek olyan célok,
amelyek szerintünk is a közjót mozdítják
elő. Nyilván felhozható számos negatív
érv is, ami a jelenlegi politikai vezetés
számlájára írható. De keresztyénként
ezeket nem is kell és nem is szabad szó
nélkül hagyni. Ám a felsorolható bűnök
még nem teszik hibavalóvá a bibliai alapú
keresztyén értékekért való harcot.
Azokban a kérdésekben, amelyek a mi
hitelveinkből következnek és jó megfogalmazást kapnak a politika részéről, együtt
kell és lehet is munkálkodnunk. Hiszen a
migráció megítélésében, a menekültek segítésében, a határokon átnyúló nemzetegyesítésben, szociális akciókkal, egész-
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ségügyet érintő kérdésekben, oktatási célokban, a kultúrában, az egészséges életmód felkarolásában, a családpolitikában, a
házasság megbecsülésében, a keresztyének üldözése elleni harcban, az abortuszés eutanázia-ellenességben, a gender vadhajtásainak elítélésében, a homoszexualitás helyén való kezelésében, az ökológiai
kérdések sokaságában és még számtalan
dologban (szólás-, vélemény- és vallásszabadság, rasszizmus ellenesség, antiszemitizmus elítélése, munka nemességének
hangsúlyozása stb.) érdek- és akcióközösségben tudunk és akarunk is lenni.
Mindemellett a lelki éberség észlelteti
velünk, hogy a keresztyénség hazánkban
sokaknak nem hitelvi, hanem kulturális
kérdés. Mint kulturális vagy életközösségben természetesen részt kell vállalnunk
a társadalmi béke és egyensúly, igazságosság megteremtésében, de csak addig a határig, ameddig a Szentírás ezt nekünk megengedi. Elővigyázatosságra van ugyanis
abban a kérdésben szükség, hogy az érdekés akcióközösség miatt, nehogy szemet
hunyjunk a teológiai, hitbeli és vallási
különbözőségek, valamint a bűnök felett –
ahogy ezt a nyugati keresztyénség hatalmas hibájából megtanulhatjuk. Az érdekközösség még nem elvi közösség. Fejlett
érzékre vall, ha bizonyos célok érdekében
az egymással ellentétes elveket vallók
együtt tudnak működni. De tudni kell,
hogy meddig lehet elmenni. A nyugati
keresztyénség nagy vétke az, hogy nem
hallgatott a figyelmeztető hangra, amely
arra intette őket, hogy a jólétnek van a világon a legerősebb hatása a jézusi hit feladására. A politika által biztosított jólét
megtartása érdekében azonban arra vetemedtek, hogy „megteológizáltak” minden
istentelen eszmét is, ami csak eléjük jött.
Érdekből elvi közösséget „fabrikáltak”. Így
aztán megtalálták a bibliai alapokat a gyarmatosító kapzsiság melletti érveléshez,
megtalálták az igéket az egyházak a világhatalom elitjének sokszor embertelen törekvéseihez, népek kizsákmányolásához.
Érvekkel álltak a nácizmus, a kommunizmus, újabban a marxizmus vagy a vad liberalizmus mellett. És talán nem létezett a 20.
században olyan szellemi irányzat, amelyet
ne tudott volna az egyház összhangba
hozni a keresztyénséggel. És sokan még
most is ezt teszik. Teológiailag elfogadhatóvá magyarázták a humanista pszichológiát, az evolúciót, a haszon hátterű
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tudománytalan ökomozgalmat, a homoszexualitást, a gendert, újabban az új
marxizmust, a nyílt társadalom eszméjét,
mindent. A keresztyénség nagy krízise ma
nyugaton többek között abból ered, hogy
hűtlenné lettek Jézushoz és elvilágiasodtak.
A politikai, gazdasági érdek kiszolgálói lettek, és a bibliai elveket feladták. A politika
cserében jólétet biztosított az egyházaknak,
és ez hitehagyáshoz vezetett (Jelenések
17). Sok olyan keresztyén él ma nyugaton,
aki idegennek érzi magát saját társadalmában, de elmondása szerint fél a keresztyén
álláspont felvállalásától és kimondásától,
mert félti magát a liberális véleménydiktatúra megbélyegezésétől, a társadalmi kirekesztéstől és félti a megszerzett jólétét is.
A mai Magyarországon is hatalmas
jelentősége van tehát annak, hogy a keresztyének felvállalják értékrendjüket,
ott, ahova Isten állítja őket, de ébernek
kell lenni, nehogy a kompromisszumokból és érdekközösségekből megalkuvás
és hitehagyás legyen.
Sipos Ajtony Levente, Soltvadkert

Füle Lajos
Az elég titka

Az elég több a soknál
a szépségből,
a tehetségből,
a sikerből,
a szeretetből,
az élet édes ízeiből.

Sokan szeretnék ezt a többet,
mert a sok – nem elég,
mert a sok – kevés,
mert az elég mértéke más,
és más a lényege.
Neked sokad van már,
de nincs még eleged.
Én ismerem az elég titkát
és elmondom neked:

Mid van, amit nem kaptál volna?
Milyen végtelen sokat kaptál!
S mindaz meg is sokszorozódna,
ha érte szívből hálát adnál.
Tedd meg, ha teheted!

Akkor… kinyílik fölötted az ég,
fény hull szívednek minden zegzugába,
és ez – elég.
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A VÁLASZTOTT NÉP

„Sajnos az egyházak eltévesztették küldetésüket.
Ahelyett, hogy
hirdetnénk az Úr
hatalmas dolgait,
mindenféle más
ügyekkel foglalatoskodunk.”

„Ti pedig választott nemzetség, királyi
papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe
vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket”
(1Pt 2,9).
Választott nemzetség vagytok. Ti
vagytok az a nép, akit Isten kiválasztott
magának, hogy megmutassa rajtatok az
ő dicsőséges kegyelmét, és üdvösségében részesítsen benneteket. A mindenható Isten uralma, királysága alá tartoztok: az ő alattvalói vagytok. Micsoda
kiváltság!
Az Ószövetségben a kegyelmes Isten
szövetséget kötött Izráellel. Ezt a szövetséget a Sínai-hegy alatt jelentette ki
Mózes által az egész nép számára: „Most
azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, ti lesztek az én népem valamennyi nép közül,
bár enyém az egész föld. És papok birodalma és szent nép lesztek” (2Móz 19,5–
6). Péter levele ezt az ószövetségi szakaszt idézi fel Isten újszövetségi népére
vonatkoztatva. Ez rámutat arra, hogy
a Szentírás Izráelt és az újszövetségi egyházat nem választja el egymástól, hanem
úgy tekint Izráelre, mint az Ószövetség
egyházára, az egyházra pedig úgy, mint
az újszövetségi Izráelre. Isten egy népet
választott magának Jézus Krisztusban.
Egy szövetséget kötött velük, egy menynyei ígéretben részesíti őket.
Egy feladatot is bíz rájuk. Jézus Krisztus újszövetségi egyházának csakúgy,
mint az ószövetségi Izráelnek egyetlen
feladata van: „hirdessétek hatalmas dolgait annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket”
(1Pt 2,9). A választott nép kiváltsága és
egyben feladata Isten szabadító munkájának hirdetése. Ez az egyház mindenkori
küldetése.

A választott népnek hirdetnie kell Isten hatalmas dolgait a népek között. Ez
volt Izráel feladata, és ez az egyház feladata ma is. „Ti vagytok a tanúim, mondja
az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam,
hogy megismerjetek, és higgyetek nekem,
és megértsétek, hogy csak én vagyok.
Előttem nem jött létre isten, és utánam
sem lesz soha. Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen szabadító!” (Ézs
43,10–11). Izráel volt az Úr tanúja, a szabadító Isten bizonysága. A tanúskodásnak ugyanezt a feladatát bízta Krisztus
az apostolokra és az egész egyházra: „De
erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön
rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben,
egész Júdeában és Samáriában és a föld
legvégső határáig” (ApCsel 1,8).
Sajnos az egyházak eltévesztették küldetésüket. Ahelyett, hogy hirdetnénk az
Úr hatalmas dolgait, mindenféle más
ügyekkel foglalatoskodunk. Az ószövetségi egyház, Izráel, minduntalan a
környező népek isteneit imádta. Tanúi
voltak annak, hogy Isten kihozta őket
Egyiptomból, a szolgaság házából, és
mégis „borjút készítettek azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak,
és gyönyörködtek kezük alkotásában”
(ApCsel 7,41), sőt hordozták „a Molok
sátorát, és (…) Romfának csillagát”
(ApCsel 7,43): átvették más népek isteneit, és azokat imádták az egy, igaz
Isten helyett. Ezzel nem teljesítették
küldetésüket, hanem áthágták Isten szövetségét, és nem hallgattak szavára (Bír
2,20). Ezért el is érte őket Isten ítélete:
a babiloni fogság.
Izráel történelméhez hasonlóan az
egész egyháztörténet során nem volt még
olyan istentelen eszme, amellyel a keresztyénség ne paráználkodott volna.
Világosan hangzik Péter felszólítása:
„amint szent az, aki elhívott titeket, ti is
szentek legyetek egész életviteletekben”
(1Pt 1,15). Ezt a keresztyének olyannyira
nem veszik komolyan, hogy minden
lelkiismeretfurdalás nélkül csatlakoznak
az uralkodó eszmékhez, a korszellemhez
úgy, hogy nem is tudják, mit tesznek.
Ezzel azonban elfordulnak attól a feladattól, amelyet az egyház Ura rájuk bízott: az evangélium hirdetésétől. Elfelejt-
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keznek Pál szavairól: „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze
van az igazságnak a hamissághoz? Vagy
mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? És milyen egység lehet Krisztus és Beliál között? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Vagy hogyan fér össze
Isten temploma a bálványokkal? Mert mi
az élő Isten temploma vagyunk, amint
Isten mondta: Bennük lakozom és közöttük járok, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek” (2Kor 6,14-16).
Francis Schaeffer rámutat arra, hogy
„a keresztyén világ jelentős részét elcsábította a jelenlegi korszak világszelleme.”1 Számtalan egyház elszakadt
a Szentírás világos tanításaitól, a kijelentett igazságtól, és új utakra tévedt, amelyek lehet, hogy helyesnek látszanak az
ember szemei előtt, de a végük a halálra
menő út (Péld 14,12).
Szemléltessük ezt néhány példával!
A feminizmus árja elsodorta a magukat
leginkább evangéliumi keresztyénnek
tartó köröket is, így számtalan keresztyén
helyi egyházban találkozunk női igehirdetőkkel és presbiterekkel. A racionalista
és humanista gondolkodás már lassan egy
évszázada legyőzte a teológiák fellegvárait. Az új lelkipásztor-nemzedékeket
a bibliakritika tanításával fegyverzik fel,
amely szerint a Szentírás nem Isten igéje,
legfeljebb nyomokban tartalmazza azt.
Eközben keresztyének tömegeit hitetik el
a liberális világnézet szószólói, lerombolva minden Istentől felállított tekintélyt, és istentelen elveket ültetnek Isten
népének szívébe, amelyek végső soron az
embert istenítik meg. Sok egyház és sok
keresztyén úgy gondolja, hogy Isten népének az a feladata, hogy őrizze a kultúrát, vagy éppen a magyarságot, és egyfajta nemzetmegtartó erőként legyen jelen
hazánkban. Mások éppen Isten országává
akarják formálni a társadalmat, mintegy
rákényszerítve az egész világra Isten törvényeit. Mindez azonban céltévesztés!
Isten nem ezt a küldetést bízta az ő népére. Krisztus menyasszonya miért paráználkodik a világgal?
Az egyház nem a kultúra letéteményese. Nem az a célja, hogy fenntartsa és
előmozdítsa a művelődést. Nem az em-
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beri társadalom jólétére irányul küldetése. Nem a természeti katasztrófák áldozatainak sorsát akarja enyhíteni. Nem
a szegénységet kívánja felszámolni. Nem
akarja átformálni az egész társadalmat
Isten országává. Nem az a célja, hogy az
egyház és a világ eggyé váljon. Az egyház nem állhat be semmilyen politikai
párt mögé. Isten népe nem baloldali és
nem jobboldali. Az egyetlen célja az
evangélium hirdetése. Ez a legfőbb és
egyetlen küldetése, és ezt a missziót az
egyház „csakis abban az esetben töltheti
be…, ha megújul Annak Lelke által, aki
mindeneket megújít.”2
Azt a helyi egyházat, gyülekezetet,
amely nem teljesíti ezt a küldetést, Krisztus így fenyegeti: „hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozdítom

gyertyatartódat a helyéből” (Jel 2,5). Ha
egy egyház nem végzi el azt a feladatot,
amelyet az Úr rábízott, akkor el fogja
érni Krisztus ítélete, és már csak nevében
marad egyház.
Itt élünk, ebben a világban, de az a feladatunk, hogy hirdessük „annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el” minket
(1Pt 2,9). Ne tévesszük ezt szem elől!
A választott nép ebben a világban él
ugyan, de mennyei szabályok szerint. Ezt
még Krisztus ellenségei is látják. Hámán,
a zsidók ellensége így szól Ahasvérós
királyhoz: „Van egy nép, amely elszórtan
és elkülönülve él a népek között, országod
minden tartományában, és az ő törvényei
különböznek minden más nemzetétől”
(Eszt 3,8). Az Úr népe ma is szétszórva él

a nemzetek között. Ez a nép azonban szent
nemzet, akiket maga az Úr különített el
saját magának. Ezt a népet Krisztus teszi
eggyé. Ő ad nekik törvényt és feladatot: az
Úr csodálatos tetteinek hirdetését.
„Hirdessétek hatalmas tetteit annak,
aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2,9)! Istennek népe, ne felejtsed el feladatodat:
a mennyei, szabadító Isten dicsőségének
hirdetését! Ne tántorítson el ettől semmi!
Maradj hűséges Megváltódhoz, aki majd
bevisz az ő örök dicsőségébe!
*

„Minden népből,
nemzetségből
érkezőket nevez
meg a Jelenések
könyve az új
világ lakóiként.
Nemcsak
a zsidókat említi, hanem a pogányokat
is. Ott lesznek az Úr országában
a magyar nemzet tagjaiként is azok,
akik megmosták és megfehérítették
ruháikat a Bárány vérében (Jel 7,14).”

tott lelket teremt. Az ember nem esik ki
nyomtalanul a teremtettségből. Hasonlóképpen történik földi világunkkal is.
Mindez szükségszerű, hiszen az emberért teremtette Isten a földet, s az ember
bukásával a legszorosabban hozzátartozó
föld is átok alá került (1Mózes 3,17-19),
az ember újjáformálása és dicsőségbe
öltözése pedig a számára teremtetett föld
átváltozását és megújulását is jelenti.
Igazság övezi majd a dicsőséges testben
feltámadott embert, és új föld lesz lakóhelye, amelyben igazság lakozik (2Pt
3,13).
Új földről beszél a Szentírás? Igen!
Isten egyik legnagyszerűbb alkotása, az
anyagi világ nem megvetendő Isten szemében, hiszen ő teremtette. Nem vagyunk platonisták, akik a látható földi
dolgokat alacsonyrendűnek tartják. A matéria – hasonlóan a testhez – nem rossz
önmagában. Isten nem engedi elveszni,
hanem kiveszi belőle és eltünteti a bűneset óta romboló törvényszerűségeket,
kár- és kórokozókat. A kezdetben megteremtett rend felszabadulva, normálisan
működik majd, s talán új rend is keletkezik, új szabályok és törvényszerűségek,
de mindez majd a mi megújított régi kozmoszunkon. Tehát más lesz, de mégis
ugyanaz. Hasonlóan a feltámadott emberi
testhez, ami szintén ugyanaz lesz, és

mégsem lesz ugyanaz. A megváltottak
pedig nem csupán lélekként lebegnek
valahol a mennyei űrben, hanem a földön
élnek, testi mivoltukban, élvezve a megújított világunk gyönyörűségeit, az éggel
egyesült, itt a földön megvalósult Isten
országában. Ennek ígéretét már jelen életükben birtokolják: „Boldogok a szelídek,
mert ők öröklik a földet” (Mt 5,5).
Mi valósul meg már most az új világból Krisztus földi gyülekezetében? Ehhez ismernünk kell, milyen lesz az új
világ. Leginkább a Jelenések könyvének
21. fejezete mutatja ezt meg. Melyek
azok a jellemzők, amik már itt, a földi
egyház életében látszanak? Minek az
előízét érezzük már itt? Miből kapunk
előleget, kóstolót?
Isten sátora az emberekkel lesz (Jel
21,3). Csodálatos ígéret ez! Isten az
új emberiség között él majd, állandóan
ontja áldásait, ajándékait, boldogságát.
Krisztus népe már a földön megtapasztalja, hogy Isten nem távoli, elérhetetlen,
hanem közel lévő. Isten mindig népe
között volt, vele járt. Az Ószövetségben
a szövetség sátra a táborban lett felállítva, velük volt. A hívő ember egyéni
megtapasztalása is ezt tükrözte a vallomástételben: „De nekem oly igen jó Isten
közelsége!” (Zsolt 73,28). A kis Sámuelt
sem hagyta magára: „Akkor eljött az Úr,

Jegyzetek: 1. Francis A. Schaffer: A nagy
evangéliumi katasztrófa. Evangéliumi Kiadó,
Budapest, 2020. 137. o.; 2. Kunhegyesi Memorandum, 1921.

Dr. Vásárhelyi Bálint Márk / Pécel

AZ EGYHÁZ, mINT
AZ úJJÁTEREmTETT VILÁG NÉPE

Újjáteremtett világ? Igen, Isten nem
engedi végleg megszűnni teremtett világát („Uram, ne hagyd el kezed alkotásait!” – Zsolt 138,8). A hatnapos teremtés műve, látható és láthatatlan világunk
a bűneset következtében megromlott és
veszedelembe jutott, Isten ítélete alá
került. Emiatt el kell múlnia, a benne és
rajta levő dolgoknak meg kell égnie.
Lesz „világ vége”, de a Biblia szerint
Isten új eget és új földet teremt majd (Jel
21,1). Ezáltal a világvége nem megsemmisülést, hanem átalakulást jelent
(vö. 2Pt 3,10-13). Hasonló lesz állapota
az ember feltámadásához, amelyben
– bár test és vér nem örökölheti Isten
országát, annak el kell halnia, de – az
Isten által teremtett ember mégsem semmisülhet meg: Isten új testet és megújí-
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odaállt és szólította…” (1Sám 3,10).
Pünkösdkor Isten Szentlelke eljött, azóta
gyülekezetében lakozik, ott munkálkodik. Amíg a világi, hitetlen ember Isten
távollétét tapasztalja, Isten embere Isten
közellétében örvendezik.
Az élet vize élteti a megváltottakat
az új Jeruzsálemben. „Én adok a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen” (Jel 21,6). A földön járó hívő nép
már ismeri ezt a forrást, ami Isten újjáteremtett népét táplálja. Mert Isten már
itt a földön forrást fakaszt övéinek.
A pusztában vizet adott (Zsolt 78,15;
Zsolt 107,9). Az újszövetségi időkben
elküldte magát az élet forrását, Jézust,
aki ezt kiáltotta az ünnepi gyülekezetnek:
„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és
igyék!” (Jn 7,37). A forrásvíz állandóan
hozzáférhető a gyülekezet számára a
Bibliaolvasás, igehallgatás, lelki élet
gyakorlásával.
A pogányok pedig, akik megtartattak (Jel 21,24), az úr világosságában
járnak. Az Úr mindig számontartotta a
népeket. A bábeli nyelvzavar után Isten
nem csak nyelveket adott, hanem népeket és nemzeteket formált (5Móz 32,8).
Azt is megszabta, hol lakjanak (ApCsel
17,26). Minden népből hívott el tanítványokat egyházába, ők kettős állampolgársággal bírnak: a földi és a mennyei
hon polgárai. A földi hazát itt hagyják
a halállal, de a mennyeit nem veszítik el.
Nyilvánvaló, hogy bármely földi nemzethez tartozás meglátszik az ember karakterében is, beépül a személyiségébe,
ami az új földön is megmarad. Ott is
lesznek tehát különböző népek, de mind
az Úr népe lesz. Ők már a halál utáni és
az új föld közötti időben is az Úrral vannak a mennyben, a királyi szék előtt (Jel
7,9), majd a megújított földön (Jel
21,26). minden népből, nemzetségből
érkezőket nevez meg a Jelenések könyve az új világ lakóiként. Nemcsak a
zsidókat említi, hanem a pogányokat is.
Ott lesznek az Úr országában a magyar
nemzet tagjaiként is azok, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány
vérében (Jel 7,14). Nem ősmagyar vallásunk, nem az „Öreg isten”, a Hadúr, az
istenanya Babba, vagy a (katolizált)
Babba-Mária visz be minket oda, hanem
az Úr Jézus. Ezt egyedül csak ő teheti
meg, hiszen így szólt: „Én vagyok az út,
igazság és az élet, senki sem mehet az
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Atyához, csakis énáltalam!” (Jn 14,6).
Annak, hogy különböző népek kerülnek
a mennybe, van előzetes híre, üzenete és
részleges megvalósulása Isten földi egyházában is, ahol nincs szkíta, görög és
zsidó, mert Jézus eggyé tette ezeket a
nemzetségeket kereszthalálával (Ef 2,14
és Kol 3,11). Már most tudjuk, hogy nem
vagyunk jövevények és zsellérek, hanem
polgártársai a szenteknek (Ef 2,19). Minden népből, nemzetségből lesznek majd,
akik ott állnak az Úr előtt (Jel 7,9). Az
Újszövetség földi gyülekezetében már
Pünkösdkor együtt állt az Úr előtt minden náció – „pártusok, médek, elámiták,
és akik Mezopotámiában, Júdeában és
Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia tartományaiban laknak,
és a római jövevények” (ApCsel 2,9-11)
– mind-mind együtt lesz majd a mennyei
Jeruzsálemben is.
Fontos lesz Isten eljövendő országában a tizenkét apostol neve. Jézus
apostolait nem sokra becsülte a világ,
sőt üldözésben volt részük. János apostol kivételével mind mártírhalált szenvedtek. A mennyből leszállt városban,
az új Jeruzsálemben azonban ott van
nevük és tanításuk, amelyre épülnek
a falak (Jel 21,14). Mindez már ma
megvalósul lelki értelemben Krisztus
földön élő népében, nekünk is az apostoli tanítás jelenti az alapot, hiszen a
gyülekezetben minden az apostolok
tanítására épül: „az apostolok és próféták alapkövére (görögül themeliosz)
épültetek, ahol a szegletkő (akrogóniaion) maga Jézus Krisztus (Ef 2,20).
A városban az úr dicsősége ragyog
majd (Jel 21,11). Isten országában végleg megnyugszik az a csodálatos ragyogás, ami az Úr jelenlétét ábrázolja
ki: a köbód (héber) vagy a sökína (rabbinusi megnevezés). Ez is jelen volt
mindig a földön harcoló egyház életében, benne volt maga az Úr. Megjelent
Ábrahámnak (ApCsel 7,2; 1Móz 15,7);
Mózesnek az égő csipkebokorban
(2Móz 3,2; ApCsel 7,30 és 38); a népnek (2Móz 16,10); Ézsaiásnak, aki látta
az Úr dicsőségét (Ézs 6 és Jn 12,41).
Leginkább mégis Jézusban volt látható,
amikor itt járt a földön, erről János így
kiáltott: „Láttuk az Ő dicsőségét” (Jn
1,14). Az Isten fénye, amely betölti
majd az új világot, elegendő világosság
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lesz mindenkinek (Jel 21,23) – „És a
városnak nincs szüksége sem napra,
sem holdra…, mert Isten dicsősége
megvilágítja azt, és annak lámpása
a Bárány”. Mindezt már ma és itt ismerik a hívő emberek, amikor életükben
lelki fény támad, s ha a sötétben ülnek
is, az Úr az ő világosságuk (Mik 7,8).
Isten országának további jellemzője
a Szentlélek általi öröm (Rm 14,17).
A hívő ember öröme része annak a nagy
és teljes örömnek, ami majd betölti övéit
odaát, a földön megvalósuló Isten országában. Erről tanúskodik a zsoltáros is:
„Teljes öröm van tenálad, a te jobbodon
gyönyörűségek vannak örökké!” (Zsolt
16,11).
Alföldy-Boruss Dezső /
Szigetszentmiklós

Lukátsi Vilma
Ti vagytok...

A galileai dombok fölött
kétezer éve fúj a szél,
útjában sokszor eszme-fellegek,
az Ige mégis ideér,
halljuk, ahogyan ott hallotta
a Hegyi Beszéd hallgatója,
amikor azt mondta a Mester,
hogy „ti vagytok a földnek sója”!

A galileai saruk helyett
ma már űrcipőben járunk,
ám gondjaink is kozmikusak,
a jövőnket féltve várunk,
keres-kutat a Mindenségben
emberi fényünk kis pásztája…
– Azt mondta a Mester: „ti vagytok
a világ világossága”!

A galileai halászhálók
kétezer éve bevetve…
Halászni ma is éppen úgy kell,
nem halakra – emberekre!
„Mint a hegyen épített város”
fénye űzi a sötétséget,
a mai tanítvány is adhat
másnak még mindig menedéket,
mert ez hiányzik a világnak:
a só, a fény, a menedék!
Hogy fölragyogjon a Krisztus,
ha majd a gyertya csonkig ég!
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BABILON, NINIVE ÉS
A JÉZUS KORABELI JERUZSÁLEm

„Jeruzsálem
nemcsak
a prófétákat ölte
meg, hanem
a Messiást is.
Ez lett a végzete,
bűneinek szörnyű büntetése. És ezt szenvedi ma is.”

A nemzetek és nyelvek kialakulásával
sokan és sokféle megközelítésből foglalkoztak, de a tudomány képviselői elfogadható magyarázatot a mai napig nem
tudtak adni. Még a legmegátalkodottabb
evolucionista tudósok is kénytelenek
elismerni, hogy a nyelvek legnagyobb
rejtélye azok kialakulása. Még az ún.
véletlen-kialakulás feltételezést képviselőknek sincs egységes, hihető magyarázatuk a népek kialakulását, illetve az
emberi nyelv eredetét illetően. A darwinisták csak addig jutottak el, hogy az emberi beszéd a hangutánzásból, valamiféle
morgásból, beszédtöredékekből alakulhatott ki, és csak lassú, folyamatos fejlődés során jutottunk el a mai beszélt
nyelvekhez.
A kevés elfogadható magyarázataik
egyike is inkább csak a nyelvi rokonságok meglétére vonatkozik, arra, hogy két
nyelv egymásra ható befolyása következtében az egymással rokon nyelveket
egy nyelvcsaládba lehet összefogni. Így
határozták meg egyébként a görög, román, germán, kelta, balti, szláv és az indogermán/indoeurópai nagycsaládba való tartozást.
Miközben a fent említett tudósok legtöbbje férfiasan bevallja, hogy kutatásaik
zsákutcába jutottak, azt már képtelenek
elfogadni, amit a Szentírás annyira egyértelműen megválaszol. A Bábel tornyáról szóló leírást csakúgy, mint a nyelvek
eredetéről és elterjedéséről szóló történetet nevetségesnek tartják. Előszeretettel hivatkoznak arra a zsidó rabbira,
aki úgy fogalmazott, hogy Bábel története egy „botor próbálkozás a nemzetek
eredetének a megmagyarázására”.
Bár ők fanyalognak, az Ószövetség
minden kétséget kizáróan kijelenti, hogy
a nyelvek összezavarása és az emberek

szétszóródása Sineár földjén történt,
amelyet Bábelnek, később Babilóniának
neveztek (vö. 1Móz 11,1-9).
Babilónia Mezopotámia déli részén,
a Tigris és az Eufrátesz közötti síkságon
terült el. Idővel itt hatalmas birodalom
alakult ki, amely uralma alá vonta az
egész ókori Közel-Keletet. Fekvését tekintve egyszerre volt kedvező és kedvezőtlen helyzetben. Kedvező körülmény
volt a Tigris és az Eufrátesz jelenléte, így
a folyók mentén virágzó, öntözéses földművelés folyt. Ennek köszönhetően pedig már a legősibb időkben is magas
szintű városi kultúra bontakozott ki.
Ugyanakkor a völgysíkság minden oldalról ki volt téve a hegyi és a pusztai népek
– hol békés, hol ellenséges – beözönlésének. Babilóniában folyamatos volt
a népvándorlás, így gyakran váltogatták
egymást a különböző uralkodók.
Idővel a földművelés kultúráját a sumérok városépítő kultúrája váltotta fel.
A laza szövetségben álló sumér városállamok Kr. e. 2350 körül áldozatul estek
az akkád birodalom hódításának. Őket
a barbár gútiak döntötték meg, akiket
viszont később az újra talpra álló sumér
városok serege űzött el az országból.
A békésen építkező és kereskedő egységes sumér fejedelemséget viszont hamar
bekebelezték az élámiak, majd az amoriták (emóriak).
Az első nagy babiloni birodalom megalapítójának az amorita Hammurabit (Kr.
e. 1728-1686) tekinthetjük. Ügyes diplomáciával és győztes háborúkkal fennhatósága alá vonta, majd egységes birodalommá szervezte a korábbi Sumért,
Akkádot, Élámot, Marit és Assúrt. Az
akkád nyelv uralkodóvá lett, viszont a
vallás nyelve továbbra is a sumér maradt.
A babiloniak hatalmát a hettiták döntötték meg Kr. e. 1530-ban, akiktől viszont rövidesen a hegyekből érkező
kassziták vették át az uralmat. Csaknem
négy évszázadig regnáltak itt, amikor is
I. Nabukadonozor (Kr. e. 1146-1113) tört
hatalomra. Hatalmát azonban nem sikerült megerősítenie, mert az egyre inkább
terjeszkedő asszír birodalom Babilóniára
is kiterjesztette fennhatóságát. Az asszír
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fennhatóság alatt bevándorlók tömegei
árasztották el az országot: arámok, káldeusok, médek jöttek ide. Így kerülhetett
hatalomra a káldeus Nabopolasszár (Kr.
e. 658-605), aki a médekkel összefogva
megverte az asszírokat, majd megalapította az újbabiloni birodalmat.
Fia, II. Nabukadonozor (Kr. e. 605562) nemcsak meghódította a környező
államokat, hanem egyetlen politikai, gazdasági és kulturális egységgé kovácsolta
a Földközi-tengertől a Perzsa-öbölig húzódó termékeny félholdat. Az ő idejében
lett Babilon igazi világvárossá. Ekkor
épült fel az ó- és újvárost összekötő Eufrátesz-híd, hatalmas erődítményfalakat,
pompás palotákat, szemet gyönyörködtető templomokat emeltek. II. Nabukadonozor országa azonban gyorsan hanyatlásnak indult, amikor halála után
elhúzódó trónviszály alakult ki. Birodalma meggyengült, így Kr. e. 539-ben a
perzsa Círus szinte ellenállás nélkül vonult be Babilóniába.
A perzsák fölött a macedón Nagy Sándor hadai diadalmaskodtak. Ő szerette
volna Babilont újjáépíteni és a hellén
birodalom fővárosává tenni, ám korai
halála megakadályozta ebben. A görögök, rómaiak, pártusok és arabok kezén
az egykori világváros egyre inkább elveszítette tekintélyét, mígnem a portyázó
sereg martalékává lett.
Babilónia és Izráel között a történelem
folyamán igen sokrétű kapcsolat alakult
ki. Erről a vidékről származott Ábrahám,
majd Egyiptom biztatásra a Babilon ellen
lázadó Júdát II. Nabukadonozor két ízben is megleckéztette, végül fogságba is
hurcolta. A zsidóság lélekben nem hódolt
be, sőt Bablióniában mindenkor az Isten
ellen lázadó emberi önhittség és elbizakodottság megtestesülését látták (vö.
1Móz 11,1-9; Ézs 13-14; Jer 50). Ilyen
értelemben nevezték később az apostolok Rómát is Babilonnak (vö. 1Pt 5,13;
Jel 14,8; Jel 17,18).
Babilon nevének eredeti jelentése:
Isten(ek) kapuja. A zsidók viszont saját
megnevezésüket a héber „bálál” igéhez
társították, amelynek a jelentése: „összekever, zűrzavart támaszt”. Ezt a kifeje-
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zést egyrészt megvetésük jeleként használták Babilonra, másrészt a kinyilatkoztatásba vetett hitükről tettek ezzel bizonyságot.
Bábel vagy Babilon nemcsak a nyelvek összezavarodásának volt a színtere,
hanem azé a lelki zűrzavaré is, amit hitük
szerint Babilon valódi királya, maga a
sátán okozott. Ily módon – párhuzamot
vonva az ókori Babilon világszemlélete
és a mai korszellem között – a modern
kori népvándorlásban, a nyelvek és kultúrák keveredésében szintén nyomon
követhető az ördög mindent összekuszáló gonosz munkája.
Egy másik nagy birodalom volt Ninive. Már a történelem előtti és a korai
történelmi korban is lakott helynek számított, a Biblia szerint Nimród alapította
(1Móz 10,8kk). A Tigris keleti partján,
a Khauzar folyó torkolatánál feküdt, de
nagyobb területek is tartoztak hozzá.
A város jelentőségéhez nagyban hozzájárult, hogy itt volt az Istár-kultusz központja (Istárt az anyaság, szerelem, harc
és a győzelem istennőjeként tisztelték).
Az asszír történelemben Ninivének
mindig jelentős szerepe volt, hiszen
Szanhéribtől kezdve (Kr. e. 705-681)
Asszíria fővárosa lett. Hatalmas, helyenként 25 méter magas, kettős fal vette
körül, amelyen tizenöt kapu, a falak körül pedig ötven méter széles árok volt.
Utolsó uralkodója, Asszurbanipal (Kr. e.
669-631) húszezer agyagcserépből álló
könyvtárat létesített itt, aminek a feltárása óriási értéket jelentett az asszirológia, de általában az ókori Kelettel
foglalkozó tudományok képviselőinek.
Nabopolasszár Kr. e. 612-ben leigázta,
és földig rombolta a várost. Győzelmét
nagyban segítette a Tigris áradása, aminek következtében a várost védő falak
több helyen leomlottak. Ninive csak a
hellenizmus korában népesült be újra.
A Biblia többször is említi Ninivét:
Náhum próféta rabló, erőszakos és vérszopó városnak nevezi (vö. Náh 1,11;
2,10kk), Zofóniás próféta pedig vigadozó, gőgös, magabiztos városnak (Zof
2,15). Jónás prófétát a fenyegető ítélet kihirdetésére küldte ide Isten (Jón 1,1; 3,4),
akinek szavaira a város megtért, így az
ítélet elmaradt. Felbuzdulásuk azonban
rövid ideig tartott, így hamarosan bekövetkezett rajtuk a próféta által hirdetett
pusztító ítélet (Náh 1,12.14; Zof 2,13). Az
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Úr Jézus Ninive sorsát intő példaként említi (Mt 12,41; Lk 11,32). A niniveiek feslettsége, istentelensége és a bűnnel való
kacérkodásuk oda vezetett, hogy Isten
haragja lesújtott rájuk. Példájuk intő jel
lehet az Isten törvényeinek ma oly könynyedén hátat fordító, ugyanakkor a világi
élvezetekben gyönyörködő és azokba
belemerülő modern ember számára.
A Szentírásban még egy birodalomról
olvashatunk, amely cselekedetei miatt
megérett a pusztulásra: Jeruzsálemről.
Jézus idejében még virágzott, Heródes
újjáépítette a háborúktól sokat szenvedett
salamoni nagy templomot. A templom
vonzotta nemcsak azokat a zsidókat, akik
áldozatot kívántak bemutattatni, hanem
– mivel a város ekkoriban római fennhatóság alatt állt – a különféle pogány
népeket is. Heródes mellé a római császár egy helytartót nevezett ki (Krisztus
működése idején ezt a tisztet Pontius
Pilátus töltötte be).
Az Úr Jézus földi munkálkodása időszakában több szállal is kötődött Jeruzsálemhez. Ide vitték fel a szülei bemutatni
Istennek, itt hangzottak el az agg Simeon
és Anna próféciái arról, hogy ő a megígért Messiás. A tizenkét éves Jézust itt
hallgatták a papok és írástudók, majd
megkísértésekor a jeruzsálemi templom
párkányára állította az ördög, hogy megkísértse. Az ünnepek alkalmával felment
Jeruzsálembe, hogy betegeket gyógyítson és a tanítson. Itt történtek a megváltás nagy eseményei is: Jézus bevonulása,
a templom megtisztítása, az úrvacsora
szereztetése. Krisztus itt gyötrődött, itt
sírt a város fölött, és itt, a Gecsemánékertben fogták el. De Jeruzsálemhez
kötődik elítéltetése, kereszthalála, a nagy
engesztelő áldozat bemutatása. Itt temették el, és itt támadt fel.
A város sorsa – bűnei miatt – azonban
megpecsételődött. Caligula császárkultusza még mélyebbre taszította Jeruzsálem népét: megjelentek, majd egyre
nagyobb befolyásra tettek szert a szabadságukért harcolni is kész zélóták és
a szikáriusok, akik sorozatos merényleteket hajtottak végre a római katonák
ellen. Miután Vespasianus mindezt megelégelte, hadai hatalmas sereggel Júda
ellen vonultak, és Kr. u. 70-ben Titus
hadai a földdel tették egyenlővé a várost.
Hadrianus császár a lerombolt Jeruzsálemet újjáépíttette, és római veteránok-
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kal népesítette be, Jupiter és Vénusz
tiszteletére pedig templomot emeltetett.
Izraelnek, mint országnak nevét is eltörölte, Palesztinának (a filiszteusok
országának) nevezte el. Ez volt Jeruzsálem történetének talán a legtragikusabb
és legreménytelenebb időszaka. Beteljesedett Jézus próféciája: „Jeruzsálem,
Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és
megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni
gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya
alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!
Íme, elhagyottá lesz a ti házatok” (Mt
23,37-38).
Jeruzsálem nemcsak a prófétákat ölte
meg, hanem a Messiást is. Ez lett a végzete, bűneinek szörnyű büntetése. És ezt
szenvedi ma is. Ha valahol nem fogadják
be Istent és az ő igéjét, sőt megvetik a
tiszta evangéliumot, azt mindig ítélet
követi. Látva mindazt, ami körülvesz
minket, naponként álljunk oda az Úr elé:
ne vonja meg tőlünk kegyelmét!
*

Irodalom: Bright, John: Izráel története.
Bp., 2001.; Flavius, Josephus: A zsidók története. Bp., 2007.; Keresztyén bibliai lexikon.
Bp., 1993.
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„Az igazak kőbe vésik nevüket,
az istentelenek homokba írják
emlékezetüket.
Az igazak a mezőn szántanak
barázdát, és oly magot vetnek,
amelynek gyümölcsét egykor
az örökkévalóság örömei között fogják
aratni; az istentelenek a vízen vonnak
barázdát, és jóllehet azon fényes csíkot
hagynak maguk után, a hullámok
ezt csakhamar megint elsimítják úgy,
hogy még nyoma sem marad.”
*
„Lelki birodalmat csak
lelki fegyverekkel lehet alapítani és
fenntartani.”
*
„Krisztus egyháza és a világ közt
csak annyi a kapcsolat,
mint egy épülő ház és
annak állványzata közt.
Ha az egyház épületét befejezték,
állványzatát lebontják.”
C. H. Spurgeon
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BÖLCS TERVEI SZERINT
mUNKÁLKODó úR

Kedves (30+)-osok!
Régóta motoszkál bennem, hogy szeretném megosztani veletek történetünket,
ahogy én azt átéltem. Nem azért, mintha
olyan fontosak lennénk, hanem mert meg
vagyok győződve arról, hogy a mi Urunk,
Istenünk csodálatos személye látható
ezen keresztül. Számunkra mindenképpen, de talán számotokra is. Mert Isten
hatalmas, csodákra képes, és az ő bölcs
tervei szerint aktívan munkálkodó Úr.
Nagyon hálás vagyok, hogy már gyermekkoromban megismerhettem az Úr
Jézust, és a róla szóló alapigazságok már
akkor meggyökereztek a szívemben.
Sokszor jelentettek eligazodási pontot az
életem során. Kamaszkoromban ezt tudatosan is megerősítettem, és az volt
a vágyam, hogy Isten irányítsa teljesen
életem minden területét. Beleértve a házasságot is. Valami miatt ezzel kapcsolatban kialakult bennem egy nagyfokú
óvatosság. Talán a mai divatos gondolkodás szerint nem volt jó az önértékelésem, vagy féltem a kudarctól. Ma
már inkább arra gondolok, hogy ezzel is
óvott Isten. Gondolkodásomban ott volt
mindig egy olyan szál, hogy talán Isten
nem is szán nekem társat. Talán teljesen
igényt tart személyemre, szolgálatomra.
Emiatt viszont egy kissé tüskés természetet vettem fel, amivel – nem tudatosan, de – sikeresen távol tartottam
magamtól minden érdeklődőt. A vágyakozás ott volt bennem a társra, családra,
de a biztonság kedvéért kialakítottam jól
működő, egyedülálló életemet. A munkám és a gyerekek között végzett szolgálatok kitöltötték napjaimat.
30 éves korom körül kezdett motoszkálni bennem, hogy ezzel valami
nem stimmel. Mert a feladatok bősége
mellett is hiányzott a megelégedettségem. Mi van, ha csak Istenre kenem a
felelősséget, de a nem megfelelő hozzáállásom miatt nincs társam?
Nekem külső segítségre volt szükségem egy lelkigondozó személyében,
hogy újra gondoljam az Istennel kapcsolatos alapokat. Kezdtem meglátni a
Szent, és – igen – a teljes személyemre
igényt tartó Isten szerető és gondoskodó

oldalát. Természetesen addig is ismertem, és tanítottam Isten szeretetéről, de
ebben az időszakban fokozatosan személyesebbé vált mindez. Nem „csak” a világot szereti, hanem engem is. És bár
a legcsodálatosabb és leghatalmasabb
ajándéka a megváltásunk, emellett a vele
való együtt járásunk során rengeteg
áldást és ajándékot tartogat számunkra.
Ez olyan evidensnek tűnik hívő keresztyénként, de valahogy akkor kezdtem a
gyakorlatba átültetni. Sokkal hangsúlyosabb lett a benne való bizalmam és
reménységem. Fontos igeverssé vált számomra a Jer 29,11: „Mert én ismerem az
én gondolataimat, amelyeket rólatok
gondolok – így szól az Úr –, békességre
és nem háborúságra gondolok, hogy
jövőt és reménységet adjak nektek”.
Az ember logikusan azt gondolná,
hogy akkor kinyílt a világ, és minden
sínre került az életemben. De mégis, honnan tudjam, hogy ebben a reményteljes
jövőben szerepel-e férj, gyermek? Vagy
másban kell megtalálnom az örömömet?
Érdekes kötéltánc ez, amikor igyekszem
nyitott és várakozó lenni, de nem szabad
megkeserednem, amikor nem történik
semmi előrelépés. Kerestem a jelenben
való megelégedettséget, a jelenben kapott
ajándékokat, alkalmakat, lehetőségeket.
Hamarosan mégis a problémák és nehézségek szaporodtak meg az életemben,
próbára téve Istenbe vetett bizalmamat.
Egy épp csak alakuló kapcsolat csalódása, munkahelyi feszültségek, barátok
elvesztése és betegségek sora kezdődött.
Mindez továbbra is, még intenzívebben
oda kényszerített Isten elé. Megtanultam,
hogyan lehet fájdalmak között is dicsérni
és áldani Istent. Megtanultam, hogy áldása nem mindig a fizikai jóllétünkkel
függ össze, és nem mindig örömteli csomagolásban érkezik. A vele való beszélgetések, kapcsolat új mélységét tapasztaltam meg. És makacsul ragaszkodtam
ahhoz, hogy akkor is bízom őbenne, ha
úgy tűnik, nincs sok értelme. Pál apostol
ír erről a Filippiekhez írt levél 4,11.13ban. Pedig az ő életútja és problémái
jóval mélyebbek voltak, mint az enyémek. Így írja: „... mert én megtanultam,
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hogy megelégedett legyek abban, amiben
vagyok... Mindenre van erőm abban, aki
engem megerősít”. És ebben van a titok,
hogy Krisztus maga erősít meg abban
a helyzetben, amit megenged az életünkben. Ahogy ezt megértettem, óriási biztonságérzetet adott, hogy bármi történik,
megkapok hozzá mindent, amire szükségem van. Ezzel együtt továbbra is reménykedtem, hogy terve jó, és át fog
vezetni ezeken a nehézségeken is. És
érdekes módon felerősödött a vágyam,
reménységem afelől is, hogy nem maradok egyedül. Ez persze azzal is járt, hogy
a csalódásaim is megszaporodtak. Így
volt ez minden óév este, amikor azzal
szembesültem, hogy idén sem találtunk
egymásra a társammal. És minden sikertelen ismerkedési próbálkozás után. Újra
és újra döntenem kellett, hogy a reménységet választom, és bízom Istenben.
Közben kiderült, hogy betegségeim
hátterében az immunrendszerem zavara
áll, ami valószínűleg későbbi életemben
is problémát fog okozni. Vajon létezik
olyan férfi, aki elfogadja, hogy a társa
nem mindig tudja majd segíteni őt? Sőt,
várhatóan lesznek olyan időszakok, amikor akár alap dolgokban segítségre szorul? És aki elfogadja, hogy nem lesz gyermekünk? Mégis elkezdtem imádkozni
ezért a férfiért. Mert hittem az Igének,
hogy „Istennél semmi sem lehetetlen”
(Lukács 1,37, és még sok más helyen).
Arc nélkül, ismeretlenül újra meg újra
Isten elé vittem. Nem csak azt, hogy
hozza már el hozzám, hanem azt is, hogy
Isten áldása legyen az életén, őrizze a nehézségekben, és készítse fel arra, hogy el
tudjon fogadni engem. Eleinte furcsa volt,
de egyre több és konkrétabb dolog jutott eszembe, amikért így ismeretlenül
is imádkozhattam. Még ebben is Isten
Szentlelke jön a segítségünkre (Róma
8,25-27). És imádkoztam magamért is.
Hogy Isten tegyen alkalmassá arra, hogy
a megfelelő és szerető társa legyek.
Közös történetünk 2017 nyarán kezdődött Galyatetőn, egy olyan (30+)-os
csendeshéten, ahova én teljesen ismeretlenül csöppentem be, „Ádám” pedig
nem is volt jelen. Azért innen kezdem,
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mert ez a körülmény engem mindig arra
emlékeztet, hogy Isten jóval azelőtt munkálkodik életünk egy-egy eseményén,
hogy az számunkra nyilvánvalóvá vagy
láthatóvá válna. A csendeshéten készült
csoportképen látott meg „Ádám”, és kezdett érdeklődni utánam. Azt gondolnám,
hogy ilyesmi egy romantikus regényben
előfordulhat, de az én józan, realitásokra
épülő életemben nem. Mégis, Isten az, aki
ilyen meglepő eszközöket is tud használni,
hogy terve megvalósuljon. Kreatív Istenünk van, és tökéletes az időzítése.
2018 januárjában találkoztunk először
egy esküvőn, néhány napon belül pedig
jött az udvarias kérdés, hogy nyitott
lennék-e az ismerkedésre. Ekkor két dolgot kellett tisztáznom magamban, és
ehhez egy hosszú sétát tettem Istennel
kettesben a Duna-parton. Az egyik problémám „Ádám” lelkipásztori hivatása
volt. Gyerekként a bőrömön tapasztaltam, hogy lelkészcsaládban élni sok
áldást, de sok nehézséget is jelent. Lelkészfeleségnek lenni pedig olyan feladatokkal jár, amikre ha nem vagyok nyitott,
akkor az első randinak sincs értelme.
A másik elgondolkodtató téma ismét egy
fénykép volt, amin „Ádám”-ot láttam két
helyes kiskamasz társaságában, akikkel
láthatóan nagyon szoros kapcsolatban
volt. Ezer kérdés és bizonytalanság merült fel bennem velük kapcsolatban.
Talán furcsa, hogy rögtön az elején enynyire komolyan vettem, de nem akartam
már több felesleges próbálkozást, vacilálást, csalódást. Ha Isten ad valakit, az
nagyon jó. De ha nem őtőle indul a kapcsolat, akkor inkább el se kezdődjön.
És Isten megint megmutatta kegyelmét, mert egy pillanat alatt teljes békességet adott. Mintha egy pillanatra fellibbentette volna a függönyt, ami az ő
tervét takarta. Emlékeztetett életemre, és
azt kellett látnom, hogy az események,
kihívások, feladatok, még a fájdalmak is
belesimulhatnak Isten tervébe, hogy alkalmassá váljak. És ha Isten egy lelkészen és két csemetén keresztül akar megajándékozni, akkor biztosan ez a legjobb
számomra. Ezzel a nyitottsággal indultam az ismerkedésre, és elég hamar nyilvánvaló lett mindkettőnk számára, hogy
találkozásaink, az együtt töltött idő célja
a közös élet megalapozása. Egymás
megismerése mellett ezért is fontos volt
a közös igeolvasás, imádság, hitbeli
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kérdések megvitatása. És ehhez megkaptunk minden segítséget mennyei Atyánktól, aki végigvezetett az alkalmazkodás
zökkenőin, a gyerekekkel kapcsolatban
pedig mindig előttünk járt, hogy a megfelelő időben, tempóban, eszközökkel
kapcsolódjak be életükbe. Most is rácsodálkozom, hogy milyen „sima” utat adott
nekünk Isten. Az még a reményeimet is
felülmúlta, amilyen mély szerelmet és
elfogadást tapasztaltam „Ádám” részéről. És én is ezt éreztem. Megdöbbenve
gondoltam arra, hogy esetleg ennél kevesebbel is beértem volna, kompromisszumokat kötögetve, ha Isten nem óv meg
ettől. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy
rózsaszín felhőn ülve lebegtük végig ezt
az időszakot. Kezdetben mindkettőnk
családja óvatos aggodalommal figyelte
kapcsolatunkat. Meg kellett ismerni és
elfogadni egymás múltját. Ez talán
nekem volt nagyobb kihívás, hiszen
„Ádám”-nak volt egy szétszakadt házassága, amit nem lehet kitörölni, életét
már valakivel közösen építette. Vannak
gyermekei, akik még mindig odakötik
ahhoz a másik emberhez. És hozza a sebeket, amiket néha akaratom ellenére
sértettem fel. Emiatt talán még inkább
tudatában voltunk annak, hogy Isten
segítségére, kegyelmére szorulunk a kapcsolatunkban.
Az esküvőnkkel kapcsolatban egy vágyam volt, hogy azt sugározza, amit érzünk, hogy Isten csodája az egymásra
találásunk, a szerelmünk, és őt akarjuk
ezért dicsőíteni. Ahogy életünkkel, szolgálatunkkal is. Meghívónkra azt az Igét
választottuk, ami külön-külön is mindkettőnknek sokat jelentett: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik,
minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak” (Róma 8,28).
A mindenbe beletartozik a múltunk, a
fájdalmaink, mindaz, amin eddig keresztül vezetett, és az is, hogy egymással
megajándékozott bennünket. Hisszük,
hogy valóban javunkra vált, válik minden. És ahogyan az egymásra találásunkat egyengette Isten, úgy segített az
esküvőnkkel kapcsolatban, és a közös
életünk összecsiszolódásban is. De nagy
szükség volt mindkettőnk részéről a rugalmasságra is. Hiszen a jól megszokott,
rögzült szokásokat kell összehangolnunk, és gyakran kell valamelyikünknek
változni, változtatni. Ez néha könnyebb,
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máskor tudatosítani kell a másikért, szeretetből tenni.
Egy híja volt csak örömünknek... Bár
tisztában voltunk azzal, hogy így is teljes
az életünk, hálásak voltunk a fiúkért,
akiket szerethetünk, nevelhetünk, és főleg azzal, hogy nagyon kicsi esélyünk
van közös gyermekre (ha nem is annyira,
mint Ábrahámnak és Sárának, de közel
olyan reménytelen a helyzetünk), mégis
elkezdtünk vágyakozni. Érthetetlen reménység alakult ki bennünk, hogy ha
ennyi csodát tett velünk Isten, akkor akár
ezt is megadja. És a csoda megtörtént.
Hamarosan megszületik gyermekünk, és
hisszük, hogy létezése és élete is Isten
csodáiról, hatalmáról, szeretetéről fog bizonyságot tenni.
Nem tudom, nem ismerem Istennek a
ti életetekre vonatkozó tervét, ahogyan azt
sem tudom, ránk milyen örömök és nehézségek várnak még. De terve kész,
csodákat tenni is kész. És szeretném, ha a
reménység erősödne bennetek, hogy kész
megmutatkozni az életeteken keresztül!
Néha a fájdalmakban, a hiányokban, azzal, ahogy odaáll mellétek, és megerősít.
Néha azon keresztül, hogy csodát tesz, és
megajándékoz. A kérdés, hogy bíztok-e
benne, kiszolgáltatjátok-e magatokat neki,
hogy tegye, amit jónak lát? És elhisziteke, hogy nektek az a legjobb?
Kívánom mindannyiótok életére Isten
gazdag áldását!
„De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a szenvedéseinkkel is, tudva, hogy
a szenvedés állhatatosságot munkál, az
állhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten
szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk
adott Szentlélek által.” (Róma 5,3-5).
Szeretettel: „Éva”
*
(30+) elnevezéssel a Biblia Szövetség
rendszeresen szervez programokat a 30.
életévüket betöltött, egyedül élő fiatal
felnőtteknek. „Évá“-nak egy meghatározó életszakaszáról készült beszámoló
címzettjei a programokon résztvevők, de
készségesen hozzájárult ahhoz, hogy
megjelentessük ezt a Biblia és Gyülekezetben is. A történet főszereplőinek nevét megváltoztattuk. A levelet azzal a
szándékkal közöljük, hogy abból sokak
előtt felragyog Istennek a gyermekei felé
tanúsított különleges szeretete.
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Ebben az esztendőben a Biblia Szövetség éves programtervének
több eseménye – a járványveszély miatt – elmaradt vagy módosult.
Bár felkészültünk a rendezvényekre, de nem tarthattuk meg a márciusi szolgálók és vezetők péceli konferenciáját, a (30+) és (30-),
valamint a mátészalkai és Bp. Nagyvárad téri májusi csendesnapot,
a bibliaiskola márciusi-áprilisi-májusi előadásait előadási jegyzetekkel pótoltuk, az állami gondoskodás alatt élő kislányok táborát és
a tavaszi-őszi családi napot sem rendeztük meg.
A március 28-ra tervezett küldöttgyűlést elektronikus és postai
levelezéssel sikerült eredményesen lezárnunk, amikor is a beterjesztett napirend szerint a küldöttek véleményezhették és szavazhattak az elnökségi és a 2019. év gazdálkodási beszámolókról, va lamint a 2020. év költségvetéséről. Az alábbiakban megismerhetik
az elnökségi beszámolót, illetve a gazdálkodás adatait is közreadjuk.

Az Országos Bibliaiskola Alapítvány és az Ébredés Alapítvány
kuratóriuma is felelős döntéssel lezárta az előző esztendőt, és megtervezte az idei év gazdálkodási feltételeit – beszámolójukat szintén
közöljük.
Szeptember 12-én Pécelen rendkívüli küldöttgyűlést tarthattunk,
ahol a főtitkár személyéről, valamint az Alapszabály módosításáról,
illetve egyéb fontos szervezeti döntésről határoztunk, az illetékes
bíróság viszont elutasította a határozatok bejegyzésére tett kérelmünket, utasítva Egyesületünket, hogy a megválasztott főtitkár megbízása
lejártának határnapját ne a 2020. évi általános tisztújításhoz kössük,
hanem konkrét naptári napban határozzuk azt meg.
Ismételt rendkívüli küldöttgyűlést november 14-re, Budapestre hívtunk össze, ahol a megismételt eljárásban – reménységünk szerint – az
illetékes törvényszék számára is elfogadható döntést hozhatunk majd.
***

Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink!
A Biblia Szövetség történetében immár a 31. számvetésre gyülekeztünk össze. Egyrészt, hogy számba vegyük mindazt, amivel Isten
az előző esztendőben elhalmozott bennünket, másrészt, hogy előre is
nézzünk, és újra tudatosítsuk magunkban legfontosabb feladatunkat!
Elsőként szeretnénk áttekinteni a lelki helyzetet.
A média naponta tájékoztat bennünket a világban történő bajokról:
háborúkról, menekültek ezreiről, akik a szebb jövő reményében hagyják el hazájukat, indulnak árkon-bokron át a világ jobbnak tartott felébe. Látjuk, hogy mennyi hazugsággal van átszőve a világ; fenyegetnek
a vírusok, és ráadásul keresztyéneket ölnek templomokban vagy azon
kívül a hitük miatt, mindeközben multimilliomosok igyekeznek – nem
csekély nehézségek árán – civil szervezeteik révén ún. nyitott társadalmakba szervezni az emberiséget. S akkor még nem is említettük a
közvetlen környezetünkben (lakóközösségben, munkahelyen, esetleg
gyülekezetben) vagy a személyes, netán a családi életben tapasztalható
szenvedést, feszültséget, rendetlenséget, békétlenséget, félelmet és
szeretetlenséget.
Természetes vágyunk, hogy szeretnénk ezektől a szembeötlő vagy
a felszín alatt lévő nyomorúságoktól megszabadulni, és vágyunk a dolgok jobbra fordulására, a szabadulásra, békességre, igazi boldogságra.
Egyszóval: vágyódunk a megváltásra! S éppen ezért roppant fogékonyak vagyunk mind arra, aki-ami megváltást ígér! S ilyenekben nem
szűkölködünk!
Elárasztanak bennünket az önjelölt messiások, akik fennen hirdetik,
hogy őket követve, emberi erőfeszítéssel kiküszöbölhető mindaz, ami
rossz, zavarkeltő, valamint elérhető a szép, boldog, békességes, kiteljesedett, szenvedésmentes élet.
Vannak, akik egyenesen „világmegváltást” ígérnek! Három példát
idéznék:
(A) Első a „nyílt társadalom” ideológiája (szekuláris vallás), aminek képviselői azt ígérik, hogy ha felszámoljuk a nemzetek határait,
magukat a nemzeteket, ill. az őket alkotó család intézményét, ha összekeverjük a különböző vallású-nyelvű-kultúrájú embereket egy abszolút, korlátlan szabadságban, akkor előbb-utóbb elérjük a megváltott
állapotot: a szép új világot!

(B) A második példa: egyes technokraták azt ígérik, hogy az ún.
transzhumanista megoldások (gépek és emberi szervezetek egybeillesztése) által sikerül biztosítani – az emberiség ezt vállaló tagjainak
– az emberi képességek korlátlanságát, ill. végső soron a halál elkerülését. „… a 21. század közepére a halhatatlan kiborgok népe fog keveredni a halandó emberekkel, akik olyasformák lesznek, mint manapság
az amishok… A halhatatlan humanoidoknak nem lesznek gyermekeik.
Zéró születés, zéró halál, a halhatatlan társadalom programja, mint
Jean-Christophe Rufin Globalia c. regényében.”
(C) Végül a harmadik példa az ún. zöld mozgalom, aminek hangadói azt ígérik, hogy ha rájuk hallgatnunk, akkor egy gyökeres civilizáció- ill. kultúraátalakítás által a természeti környezetünk megváltható minden bajtól, ill. biztosítható a jóléte, és ez a mi jólétünket
is jelenti.
Vannak, akik nem világmegváltást, csak az egyén megváltását ígérik. Ha előbb három példát mondtam, itt hadd említsek négyet:
(A) A materialisták azt hirdetik, hogy a sok pénz birtoklása hatalmat
jelent, és ezáltal a betegségektől, szenvedéstől, haláltól meg lehet szabadulni. Sokan hisznek ennek, s az anyagiaktól remélik, hogy minden
rosszat kiküszöbölhetnek az életükből, és megnyerhetik az egészséges,
örömteli „megváltott” földi életet.
(B) A misztikusok azt hirdetik, hogy aki a meditáció-relaxáció útján
követi őket, az megszabadul a stressztől, szorongástól, és eléri a boldogságot és teljes békét.
(C) A humanista pszichológusok azt ígérik, hogy az ő ún. boldogság-terápiájukat követve magyar gyerekek és felnőttek milliói megszabadulnak a boldogtalanságtól, és elérik a földi élet teljes boldogságát (Bagdi Bella, Bagdy Emőke).
(D) A politikusok egy része pedig ugyancsak azt ígéri, hogy csakis
őket követve megszabadulhatunk a fennálló rezsimtől, s ezzel együtt
minden bajtól, és elérhetünk a földi mennyországba, együtt az EUval. Számos ember hisz ezeknek az ígéreteknek, és egy-egy adott politikai erőtől (párttól) reméli a megváltást, mert ők adják meg, hogy az
emberek megszabadulhatnak a lét értelmetlenségének érzésétől, és
értelmet nyerhet földi életük.
Nos, rá kell mutatnom arra, hogy az említett megváltást ígérő emberek, csoportok javaslatai a múltban már rendre hamisnak bizonyul-
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tak, és semmi kétségünk afelől, hogy a jövőben is annak fognak bizonyulni, annál is inkább, mert az új ötletek csupán a régi (már bukott)
világmegváltók némiképp felújított javaslatai. Akármilyen igazságos,
békés új világ ígéretével csábítottak a náci, árja vagy a kommunista
ideológia hírnökei, mind csúfos bukást éltek át.
S milyen nagy ígéretei voltak a 60-as, 70-es évek nagy generációjának, ám ők is zsákutcába jutottak.
Sajnálattal látjuk, hogy az újabb generáció túlnyomó része nem hajlandó tanulni pórul járt eleik intő példájából. Pedig minden jel arra
mutat, hogy ezen önjelölt messiások hazugok. Hiába a doktori cím,
a magas beosztás, a nagy hangerő alkalmazása, a népes rajongó tábor
gyűjtése: a világ még sincs tele megelégedett, boldog, kiegyensúlyozott megváltott személyekkel. A világot nem árasztják el a boldog
családok, közösségek, népek. A természet világa is csak nyög és sóhajt, és a megváltás után vágyódik. A megváltó eszmék, pártok, emberek, ideológusok tömege nem váltott meg senkit a bajoktól, szenvedésektől, nyomorúságoktól, haláltól, és nem volt képes célt, értelmet,
boldogságot, békességet hozni se egyének, se családok, se népek
életébe.
Koncz Zsuzsa egyik dalában (A város felett) arról énekelt, hogy
„Van még, ki rosszkedvűen ébred, Van még, ki holtvágányon áll, Van
még, ki gátlásoktól szenved, Van még, ki megváltásra vár.” Igen,
ilyenek milliószámra vannak. Ámde az, hogy „várnak” a megváltásra,
sok esetben már nem igaz. Ugyanis sokan annyiszor csalódtak a nagy
ígéretekben, hogy már nem várnak semmire. Ha erről hallanak, csak
rezignáltan, mély kétségbeeséssel legyintenek. Számukra nincs igazság, minden viszonylagos, ők maguk mentesek minden mély gondolattól, irtóznak is az ilyenektől, felszínesek, és csakis kifelé élnek.
Médiafüggők, akiket a média úgy manipulál, ahogy csak akar! Percemberkék, akik tipikus fogyasztók: számukra csak az itt és most
létezik, a még elérhető és még több élvezetre törés, hogy közben feledjék szenvedéseiket, s várják a „megváltó” halált.
Engedjétek meg, hogy emlékeztesselek Benneteket arra, hogy mi,
ebben a megváltásra szoruló, arra vágyó vagy már nem is vágyó világban arra szövetkeztünk, hogy a Biblia, mint Isten Igéje alapján hirdetjük – írásban és szóban –, hogy Isten létezik! Hirdetjük, hogy ő eredetileg tökéletesnek alkotta a világunkat, és benne az első emberpárt.
Hirdetjük, hogy a Sátán ösztökélésére ősszüleink fellázadtak Alkotójuk ellen a megistenülés reményében. Ezen tettük óta az emberiség
tagjai – minket is beleértve – alapvetően ugyanazt művelik: Istent elutasítjuk, önmagunkat istenítjük; énközpontúan (öntörvényűen, önmagukat megvalósítóan, önszeretőként) élünk és nem Isten-központúan.
Hirdetnünk kell, hogy ezzel súlyosan megsértjük Istent: joggal
haragszik ránk, és joggal vagyunk büntetése alatt, ami hol így, hol úgy
ér utol bennünket! Mert a bajok, amiktől annyira szeretnénk megváltatni, egytől-egyig a bűn miatti, igazságos isteni büntetés megnyilvánulásai. Csakhogy a bűn miatti megannyi nyomorúságból nem
menekülhetünk meg emberi erőfeszítéssel vagy összefogással, hiszen
nincs lehetőségünk az önmegváltásra.
Hirdetnünk kell, hogy egyvalaki váltott meg minket, mert nem adatott az ég alatt más név, csak Jézus neve! Ő jött közénk, és vette
magára bűnünket és annak minden földi és örökké tartó igazságos büntetését a keresztfán. Ott és akkor elvégezte a megváltás művét:
Elvégeztetett! S miután meghalt, harmadnapra feltámadt, és visszatért
a mennybe. Nekünk őt kell hirdetnünk, aki az egyének és az emberiség
számára adatott egyedüli Megváltó. Ugyanakkor nem elég újra informálni róla az embereket, s így a szemük elé állítani dicsőségben,
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hanem szükséges szeretettel felszólítani őket, hogy higgyenek ebben
a Jézusban, bízzák rá magukat, és kövessék a Bibliából megismerhető
akaratát, mert csak így részesülnek a megváltásban. Bizonyos kincseket azonnal megkapnak: Istennel megbékéltek, az ő fiai-lányai
lesznek, megigazíttattak, részesültek a Szentlélekben, örök életük van,
szabadok a bűn kényszerítő erejétől, és így szentül élhetnek, de bizonyos kincsekből csak az Úr által szabott időpontban részesülhetnek.
Sok esetben együtt kell szenvednünk a hitetlen emberekkel, nem mentesülünk nehéz események alól, betegség, szegénység, üldöztetés szakadhat ránk, s még meg is halhatunk. Mindenesetre Jézus Krisztus egy
napon dicsőségben visszatér majd e világra, és visszatérése napján
részesít minket és az egész teremtett világot a megváltás teljességében.
Dicsőséges testben feltámaszt majd a halálból, ami már nem lesz kiszolgáltatva betegségnek, romlottságnak, halálnak. Sőt, azon a napon
az első ég és föld elmúlnak tűzben, de Jézusunk új eget és földet
teremt, amelyben minden és mindenki ővele ill. Istennel áll majd
tökéletes harmóniában. Eljön a nap, amikor kiteljesedik a megváltás,
amit Jézus kivívott a kereszten, és megvalósul mindaz, amit csak és
kizárólag őneki köszönhetünk. Mi a dolgunk? Az, hogy a hamis
messiások világában hirdessük az egyetlen igaz Megváltó Jézust, és
hívjuk hitre és hozzátérésre az embertársainkat!
Nem azt kell hirdetnünk, amit a neoliberális és neoevangélikál
keresztyénség nagy egyetértésben hirdet, hogy ti. be kell állnunk a
világmegváltás művébe – harcolunk az igazságosságért, békéért, szabadságért –, vagyis a francia felvilágosodás alapértékeiért, valamint
a régi és újbaloldali ideológia legfőbb értékeiért. Nem az a dolgunk,
hogy a keresztyénségnek ezzel a megtévedt felével karöltve csatlakozzunk a rendíthetetlenül utópista balliberális értelmiségihez, és a rájuk
épülő politikai hatalomhoz, hogy aztán együttes erővel igyekezzünk
a világ jobb hellyé alakításában, avagy keresztyén nyelvezettel kifejezve: „Isten Országává” változtatásában! Nem arra küldettünk el,
hogy ún. missziói gyülekezetté transzformálva gyülekezeteinket, kiindulópontjai legyünk a világ- és társadalom átalakításának, a kultúra
megváltoztatásának, hogy mire Jézus Krisztus visszatér, akkorra a
világot már-már az Isten Országa küszöbére juttassuk, s így adjuk át
azt – végső tökéletesítésre – Jézusnak. Nem erre küldettünk! Hanem
Jézus evangéliumának hirdetésére, az ő, egyedüli megváltóként való
meghirdetésére, és arra, hogy hitének követésére hívjuk az embereket.
Mindeközben – ezt akár mondanom se kellene – igyekeznünk kell
egyéni, családi, közösségi életünkben demonstrálni, hogy Jézus valóban megváltó! Ő valóban megváltott minket, és ezért szabad családjainkban az ő rendje szerint élni férjként és feleségként, szabad szerinte valóan nevelni a gyerekeinket. Szabad ellentmondanunk a
bennünk élő bűnnek, a hatalomvágynak, a dicsvágynak, a gyűlöletnek,
a félelemnek, a bosszúvágynak. Szabad ellentmondani a Sátánnak, és
igent mondani Jézusnak! Szabad nemet mondani az istentelen embervilág divatjainak, és szabad Jézusnak engedve szólni, cselekedni!
Szabad Jézusért szenvednünk és viselnünk érte a keresztet! Szabad
közösségeinkben szeretetben szolgálni egymásnak karizmáinkkal!
Szabad szeretni felebarátainkat a világban: munkatársainkat, vezetőinket, népünket! Sőt, még az ellenségeinkhez is szabad szeretettel
fordulnunk! Jézus megváltott, ezért éljünk megváltottként! Nietsche,
a nagy istentagadó joggal mondta: megváltottabbnak kellene kinézniük a keresztényeknek, ha azt akarják, hogy higgyek Megváltójukban. Nos, Jézus valóban megváltott minket! És ő nemcsak megváltott,
hanem Urunkként velünk van Lelke által. Hát járjunk vele, és igyekezzünk szentül élni! Beszéljünk Jézus kizárólagos megváltói voltáról, és
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láttassuk is, hogy ő valóban megváltott minket! Így válhatunk szóval
és tettel, egyénileg, de közösségeinkben is a megváltásnak és egyedüli
Megváltónknak hírnökeivé ebben a megváltást mindenhol kereső, de
sehol és senkiben nem találó embervilágban. Az apostolokat követve
mutassuk fel őt, a világ egyedüli reménységét:
„Ez ama kő, amit ti, építők megvetettetek, amely lett a szegletnek
fejévé. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az
emberek közt az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk!” (ApCsel 4,11-12)
Tisztelt Küldöttgyűlés, Kedves Testvérek!
A következő részben egyesületünk működésről adunk beszámolót.
A 2019. évi programtervünket az 1Tim 4,10 bibliai verssel alapoztuk meg: „Azért fáradunk és küzdünk, mert reménységünket az élő Istenbe vetettük…” Most hálás visszatekintéssel számolhatunk be mind
arról, amit megtehettünk az előző esztendőben.
2019-ben központi szervezésű rendezvényeink száma 48 volt,
a körzeti rendezvényekkel ez a szám a kétszázat közelítette.
– Első helyen kell kiemelnünk a Biblia Szövetség megalakításának 30.
évfordulójára emlékező hálaadó csendesnapunkat, amire szeptember
21-én került sor székházunkban és a péceli református templomban.
A délelőtti templomi istentiszteleten dr. Cs. Nagy János, délután
Alföldy-Boruss Dezső, a záró alkalmon pedig Sipos Ete Zoltán
szolgált igehirdetéssel népes hallgatóság előtt. Az igei táplálék mellett önkéntesekből szervezett ének- és zenekar, valamint orgonamuzsika tette emlékezetessé és ünnepélyessé az alkalmat. A gyönyörködtető zenei programot Alföldy-Boruss Csilla szervezte,
szolgáltatta a tőle megszokott igényességgel. A külföldi testvérszervezetek részéről a németországi és svájci Bibelbund nevében
Thomas Jeising köszöntése hangzott el. Az ebédszünetben szabad
téren is felállított könyvsátor üzemelt, a szendvicsebéd, az ajándék
sütemény, gyümölcs és szörpök fogyasztása mellett a gyönyörű
időjárás a testvéri kapcsolat építésére kitűnő alkalmat teremtett.
A gyermekekre – a szomszédos református óvoda területén –
önkéntes gyermekfelügyelők vigyáztak.
Hálásan emlékezünk vissza az évfordulóra, amikor – egyesületünk
hitvallásához méltóan – az Ige szólalhatott meg többféle hangon, és
ami sok-sok testvér odaadó munkálkodása révén valósulhatott meg.
Az előkészítésben és lebonyolításban több mint kilencven önkéntes
segítő vett részt. Hisszük, hogy ez nem csupán a résztvevőknek szolgált áldásul, hanem legalább annyira azoknak is, akik újból megtapasztalhatták, milyen öröm testvéri közösségben szolgálni az Úrnak.
– Egyesületünk bekapcsolódhatott a tavaszi, debreceni református
egységnapi rendezvénybe, ahol két tanácstagunk pódiumbeszélgetésen tehetett bizonyságot a biblikus teremtésről. A Piac utcán
felállított egyik faházban pedig harminc önkéntes segítségével huszonhétezer szórólapot oszthattunk ki, amiben kilenc témában evangéliumi alapüzeneteket fogalmaztunk meg. Nyolc lelkész testvérünk pedig a személyes beszélgetésben, lelkigondozásban segített.
– 2019 nyarán 32 fiatalnak izgalmas kenus tábort szerveztünk a Lajta
folyó ausztriai szakaszától indulva a Mosoni-Dunára. Programonként
45-60 fiatal vett részt a tavaszi, illetve őszi csendesnapon és a BSz
szilveszteren. Ezeknek – mint minden egyéb rendezvényünknek –
elsődleges tartalma az Úr Jézussal, az igével való ismerkedés, a közös
éneklés, de az ismerkedés, barátkozás és a szolgálatra készülés is.
– A fiatalok között szolgáló önkénteseinknek Pécsre terveztük a képzést, a helyszín az utolsó napokban meghiúsult, így péceli közpon-

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

23

tunk lett a helyszín gazdag lelki programmal, kirándulással, többek
között az augusztus 20-i székesfehérvári program megtekintésével.
A vezetők és önkéntes szolgatársak márciusban ismét több napot
tölthettek el közös ügyeink megbeszélésével és felkészüléssel a
szolgálatokra.
Az állami gondoskodás alatt, illetve nehéz családi körülmények
között élő 6-12 éves lányoknak ismét megszervezhettük a péceli
tábort 16 résztvevővel. Ez a program közvetlen környezetünk, Pécel
számára is lehetőség az evangélium megismertetésére, hiszen 7 péceli hányatott sorsú kislány volt résztvevője a tábornak. A közöttük
szolgáló hat testvérünk az evangéliumot olyan kislányokkal ismertethette meg, akiknek csekély a lehetősége, hogy más módon találkozzon a Biblia örömüzenetével.
(30+), azaz a harmincadik életévüket betöltött fiatal felnőttek rendezvényein hitükben erősödhettek és egymással ismerkedhettek.
Tavaly az évi két csendesnap, a kirándulások gazdag áldást kínáltak
a résztvevőknek. Sajnos a nyári galyatetői csendeshetet és a szilveszter környékére tervezett közös programot le kellett mondanunk.
Szakkonferenciát tartottak péceli székházunkban a lelkészek, teológusok, s ebben az esztendőben a részvételi lehetőséget megnyitottuk az érdeklődő presbiterek, gyülekezeti munkások számára is.
A 2020. évben is megszervezzük ezt a konferenciát, amikor is az
időszerű etikai kérdésekkel foglalkozunk majd.
Szakkonferenciát szervezhettünk a pedagógusoknak péceli központunkba, ahol nem csak pedagógusok voltak a résztvevők, mivel
a konferencia célja a keresztyén világnézet erősítése. Jeles eseménye ennek a rendezvénynek egy közös kirándulás szervezése is, ami
most a vácrátóti botanikus kert volt, ahol korábbi bibliaiskolásunk,
a botanikus kert munkatársa ismertetett meg bennünket a bibliai
növényekkel.
Igemagyarázatokkal, keresztyén etikai témákkal péceli székházunkban, Mátraházán, illetve Berekfürdőn tartottunk egy-egy csendeshetet.
Januártól májusig, havi egy-egy szombaton a hölgyeknek szerveztünk igen izgalmas témákról csendesnapot. Kétszer a Bp. Nagyvárad téri református gyülekezet, háromszor pedig a Bp. Hold utcai
reformátusok vendégeiként, ahol értékes előadások, bizonyságtételek, asztali beszélgetések biztosították a lelki programot.
Májusban ismét megszervezhettük péceli székházunkba egyesületünk Protestáns Teremtéskutató körének genezis konferenciáját,
ahol a vezető előadó Helmut Welke külföldről érkezett, de különböző szakterületekről magyarországi előadókat is meghallgattunk.
Örömmel tapasztaltuk, hogy számos fiatalt is érdekelt az elhangzott
téma. Helmut Welke több vidéki gyülekezetet is felkeresett, ahol
előadását szintén élénk érdeklődés kísérte.
Az észak-írországi testvéri kapcsolatunkat erősítette 13 fiatal szolgatársunk, akik a Kells-i presbiteriánus gyülekezetben gyermekek
között szolgáltak egy hétig, és a páratlan szeretettel megszervezett
vendéglátás során, szabadidejükben megismerkedhettek a gyülekezettel és az országrész számos nevezetességével.
Péceli bibliaiskolánkban nyolc tanítási szombaton (január, június,
július és augusztus hónapok kivételével), két évfolyamon folyik az
oktatás. A 2018-19. tanév végén 8 hallgató oklevéllel végzett, az
első évfolyamon 24, a másodikon 28 személy számára állítottunk
ki indexet, azaz olyan bizonyítványt, ami az oktatáson való részvételt igazolja. A 2019-20-as tanév első évfolyami létszáma 33,
a másodiké 22, és több hallgató hiánypótló tanórákat is teljesít.
Júniusban családi napot tarthattuk 150 fő feletti résztvevővel.
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– Csendesnap volt Budapesten kétszer (a békásmegyeri, illetve a pasaréti reformátusok vendégeiként, illetve Debrecenben a Mester
utcai református templomban, Miskolcon a Református Egyházkerület Székházában, Nyíregyházán, a Kálvin téri református templomban, Mátészalkán, a Kertvárosi Református Gyülekezet Északi
templomában és Nyékládházán, a reformátusok vendégeiként.
– A körzeti programok közül örömmel adunk hírt a hetente szervezett
hajdúsági, szatmár-beregi, észak-magyarországi, a kéthetente tartott
észak-magyarországi, nyíregyházai, a havonta rendezett szatmárberegi, lengyeli és a negyedévente megtartott vas-zalai, budai,
Közép-Duna-Tisza közi, valamint az évente legalább egyszer szervezett békési, mátrai és Somogy-tolnai körzetek rendezvényéről,
csendesnapjáról.
– A Biblia Szövetség Tanácsa és Elnöksége 2019-ben háromszor
ülésezett, a meghozott határozatokról a Biblia és Gyülekezet folyóiratban beszámoltunk.
– Habár ebben az esztendőben történt, de fontossága miatt tájékoztatom a küldöttgyűlést, hogy az Elnökség az MTI Országos Sajtószolgálat elektronikus felületén megjelentette nyilatkozatát a keresztyéneket ért támadáshoz. Honlapunkon a nyilatkozat elérhető,
folyóiratunkban is elhelyezzük.
– A Biblia és Gyülekezet című folyóiratunk négyszer, 900-900
példányban jelent meg, honlapunkon késleltetett lehetőséggel (azaz
az utolsó szám kivételével) elektronikus formában is olvasható.
– Az 1995-től rendszeresen szervezett Fontos kérdések című sorozatunkat 2019-ben négy előadással bővíthettük.
– Weblapunkat rendszeresen frissítjük, gondozzuk (www. bibliaszov.hu), többezer látogató-olvasó számára tesszük elérhetővé
híreinket, tanulmányainkat, programjainkat. Honlapunk február
utolsó hetétől megújult formában olvasható, köszönjük az azt
hónapok óta lelkesen fejlesztő testvéreink lelkiismeretes munkáját.
– Az elmúlt év őszén – immár harmadszor – igés, családi tervezőnaptárt jelentettünk meg, az elkészült 500 darabot sikeresen értékesítettük.
– A Zengjen hálaének c. énekgyűjteményt két éve tettük elérhetővé tagjaink számára. Elsődlegesen egyesületi használatra szántuk, de szívesen
ajánljuk gyülekezeti, közösségi használatra is. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, de az elkészítés, a megjelentetés támogatására
adományt szívesen fogadunk. Most már megvásárolható az énekeskönyv négyszólamú hangszeres kíséretét támogató kottás Zengjen
hálaének!
– Örömmel adunk hírt arról, hogy az Országos Bibliaiskola Alapítvány az elmúlt esztendőben a BSz használatába adott 40 db tanulóasztalt és 100 db kényelmes konferencia széket. A Tanács javaslatára az Elnökség határozott 10 db 20 éve használt asztal és több
mint 100 db zöld színű vasvázas szék lecseréléséről, amit ajándékként szívesen átad keresztyén szervezeteknek szolgálati célra. Köszönjük az Alapítványnak az átadott bútorokat, szeretnénk azokat
áldásul használni programjainkon.
– Szintén egy fontos beruházás az, amiről még tájékoztatunk. Az elmúlt napokban lehetőségünk volt 4 db légkondicionáló berendezést
beszereltetnünk épületünkbe, ami elsősorban a nyári konferenciák
résztvevőinek teszi elviselhetővé a kánikulai napokat. A szerelés
milliós nagyságrendű tétel, jelentős adományokat kaptunk a berendezések vásárlásának és beépítésének támogatására, de hálásan
köszönjük, ha további adomány is érkezik majd.
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Áttekintés népmozgalmi adatainkról.
A Biblia Szövetség Egyesület tagjainak száma 2020. február 28-án
566 személy.
Szeretettel köszöntjük közöttünk új tagjainkat, azt a 3 testvérünket,
aki az elmúlt egy esztendőben nyert felvételt az egyesületbe. Legyen
lelki otthonuk a Biblia Szövetség, álljanak be azok közé, akik az
egyesületben harcolják a hitnek szép harcát! Képviseljük közösen a
gyülekezetben, társadalomban világkormányzó Urunkat!
Az eltelt egy évben 2 személy kérte tagsági jogviszonya megszüntetését.
Az egyesületi tagdíj meg nem fizetése miatt, az egyesület általi felmondással 15 személynek szűnt meg a tagsági jogviszonya 2019. év
júniusában. Sajnáljuk, hogy ezek a korábbi tagtársaink a belépési nyilatkozat aláírásával az evangélium hirdetésére, a közös szolgálatra,
a testvéri kapcsolat erősítésére szóló, önként vállalt kötelezettségük
ellenére a Biblia Szövetségnek hátat fordítottak.
Fegyelmi eljárást tagtársunk ellen az előző évben nem indítottunk.
A Biblia Szövetség regisztrált önkéntes munkatársainak száma
(a körzetekben munkálkodók nélkül), akik a központi programok szervezésében, rendezésében felügyelőként, előadóként, bizonyságtevőként, igehirdetőként vagy akár takarítóként is részt vettek, 159 személy
volt, az önkéntes munkával eltöltött idő 7.769 óra, az önkéntes munka
értéke 7.234.880,- Ft volt.
Hálásan emlékezünk azokra a BSz-es testvérekre, illetve szolgálatukra, akik elköltöztek a mennyei otthonba, a boldog feltámadásba
vetett remény adjon vigasztalást szeretteiknek, gyülekezetüknek és
nekünk, a BSz itt maradt, harcoló tagjainak!
Akik jelen beszámoló készítéséig elhunytak: Bakos Józsefné
(1929) Mátészalka, dr. Bárdi Lászlóné (1939) Budapest, Bárdy
Ferenc (1925) Budapest, Becsei Tamás (1933) Budapest, dr. Bustya
Dezső (1935) Marosvásárhely, Dóka Sára (1924) Hajdúböszörmény,
Donovál Ferencné (1931) Komló, Faragó Bertalanné (1930) Budapest, Gulyás Imre (1928) Budapest, Jakab Lajosné (1941) Kaba,
Jenei Józsefné (?) Nyírmártonfalva, Kuluncsits László (1947)
Szigetszentmiklós, Lázár Sándorné (1919) Budapest, Lepsényi
Lajosné (1925) Érd, marczis László (1927) Noszvaj, marschalkó
Gyula (1921) Budapest, matók Sándorné (1923) Karácsond/Petőfibánya, Nerada mátyás (1940) Budapest, Siller J. Kálmánné
(1949) Budapest, Szabó Albert (1928) Debrecen, Szalontai Árpádné
(1928) Pápa, Üski Jánosné (1928) Kisnamény, Vári Antalné (1921)
Vámospércs, Vigh Jánosné (1933) Budapest.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az egyesületben szolgáló
testvéreknek, mindazoknak, akik tagjaink közül, vagy nem tagként,
de velünk egyetértve, bizonyságtétellel, tanítói szolgálattal, igehirdetéssel, imádsággal, lelkigondozással, adománnyal, kétkezi munkával
vagy szervezéssel segítették a Biblia Szövetség küldetésének betöltését.
Jelentésünk elfogadását kérve, Pál apostoltól idézett igével buzdítjuk a BSz tagságát a Krisztust visszaváró lelkes szolgáló életre:
„Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje
annak tetszését, aki őt harcossá fogadta. Ha pedig versenyez is valaki,
nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.” (2Tim 2,4-5)
Pécel, 2020. március 26.
(A beszámolóban a lelki helyzet áttekintését Sipos Ete Zoltán
főtitkár írta, a szervezeti működésről, népmozgalmi adatokról
az összeállítást – a Tanács kiegészítő javaslatait
figyelembe véve – az Elnökség tagjai készítették.)
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BIBLIA SZÖVETSÉG EGYESÜLET
2019. év gazdálkodásának mérlege
MÉRLEG (ezer Ft-ban)
(előző év)
(tárgyév)
A. Befektetett eszközök
59944
58672
II. Tárgyi eszközök
59944
58672
Forgóeszközök
60133
70110
III. Követelések
0
0
IV. Pénzeszközök
60133
70110
C. Aktív időbeli elhatárolások
425
245
Eszközök összesen
120502
129027

119223
128323
D. Saját tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
127550
119223
V. Tárgyévi eredm. alaptev.-ből
-8327
9100
VI. Tárgyévi eredm. vállalk. tev.-ből
0
0
F. Kötelezettségek
313
0
III. Rövid lejár. kötelezettségek
313
0
G. Passzív időbeli elhatárolás
966
704
Források összesen:
120502
129027
A teljes egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete
a www.bibliaszov.hu honlapon található.

ORSZÁGOS BIBLIAISKOLA ALAPÍTVÁNY
2019. év gazdálkodásának mérlege
MÉRLEG (ezer Ft-ban)
(előző év)
(tárgyév)
A. Befektetett eszközök
759
640
II. Tárgyi eszközök
759
640
Forgóeszközök
7895
11520
III. Követelések
0
0
IV. Pénzeszközök
7895
11520
C. Aktív időbeli elhatárolások
0
0
Eszközök összesen
8654
12160

D. Saját tőke
8654
12160
II. Tőkeváltozás (eredmény)
8357
8594
V. Tárgyévi eredmény alaptev.-ből
237
3506
VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tev.-ből
0
0
F. Kötelezettségek
0
0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
0
0
G. Passzív időbeli elhatárolás
0
0
Források összesen
8654
12160
A teljes egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete
a www.bibliaszov.hu honlapon található.

ÉBREDÉS ALAPÍTVÁNY
2019. év gazdálkodásának mérlege
MÉRLEG (ezer Ft-ban)
(előző év)
A. Befektetett eszközök
517
II. Tárgyi eszközök
517
Forgóeszközök
8254
III. Követelések
0
IV. Pénzeszközök
3008
C. Aktív időbeli elhatárolások
91
Eszközök összesen
8862

D. Saját tőke
6737
8230
II. Tőkeváltozás (eredmény)
4779
6037
V. Tárgyévi eredmény alaptev.-ből
1258
1493
VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tev.-ből
0
0
F. Kötelezettségek
1882
1898
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1882
1898
G. Passzív időbeli elhatárolás
243
172
Források összesen
8862
10300
A teljes egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete
a www.bibliaszov.hu honlapon található.

(tárgyév)
275
275
10007
0
1812
18
10300

A NAGY EVANGÉLIUmI KATASZTRóFA

(Könyvismertetés)
A közelmúltban egy rendkívül érdekes és értékes kiadvány jelent
meg magyar nyelven. Szerzője az ismert teológus és egyházi író, Francis A. Schaeffer, akinek állítólag ez volt az utolsó könyve. A kötet az
Evangéliumi Kiadó gondozásában jelent meg, és „A nagy evangéliumi
katasztrófa” címet viseli.
Újonnan kiadott művében Schaeffer az angolszász – egykor a Biblia
alapján hívő és élő – evangéliumi keresztyénség 20. század közepétől
induló súlyos elvilágiasodásával szembesít, és annak kiváltó okait
elemzi. Tudható, hogy e folyamat során a „régivágású” 19-20. század
elejei evangélikalizmusból mára kinőtt az ún. újevangélikalizmus.
Megjegyzendő, hogy az angolszász világban az újevangélikalizmus
képviselői többnyire csak „evangéliuminak” (pl. evangéliumi aliánsz,
evangéliumi fórum) nevezik magukat. Ily módon oszlatják el a gyanakvást sokakban, mert azt a benyomást keltik, mintha teljességgel
ugyanazon értékeket képviselnék, mint a régivágású evangélikalizmus
képviselői. Kijózanító azonban, hogy mindeközben sokszor igaztalan
kritika tárgyává teszik a régi evangélikálokat, és nem kívánnak közösségre lépni a bibliai alapértékekhez még mindig ragaszkodó evangélikálokkal, s így megosztást gerjesztenek Isten népe körében.

Ám nincs ez másként kis hazánkban sem. Az utóbbi években rendre
azzal a ténnyel szembesülünk, hogy az újevangélikalizmus angolszáz
háttérszervezetei által támogatott keresztyének mindinkább elárasztják
hazánkat és régiónkat – nem kevés hazai szimpatizánsra és támogatóra
szert téve egyházainkban. Ily módon sokszor ütközhetünk e laza hálózatot képező újevangéliumi csoport fórumaiba, blogjaiba, rendezvényeibe, konferenciáiba, újságjaiba, könyveibe. Sajátos jellemzőjük,
hogy miközben konzervatív bibliai tanításokat is terjesztenek, mindezt
vegyítik a bibliakritikus liberális teológiával, az ökumenikus mozgalom e világot Isten országává transzformálni igyekvő ideológiájával,
a humanista pszichológiával, a hamis karizmatikus jelenségek pártolásával, az ateista természettudomány evolucionista állításaival, vagy
éppen a világi élvezeti kultúrával, pl. a pop-rockzenével. Mindezt
olykor lenyűgöző, intelligensnek ható módon képviselik, hangoztatva,
hogy nem határolódhatunk el a világtól (mindannak ellenére, amit
a Szentírásban Isten Lelke a „világról” tanít!).
Látva e fejleményeket, az elmúlt években a Biblia Szövetség konferenciáin több olyan előadás hangzott el, ahol óvó szeretettel felhívtuk
a figyelmet erre a konzervatív színezetű, de a tévelygések és elvilágiasodás felé sodró teológiai és kegyességi irányra. Ebben annak idején is
nagy segítséget jelentett Schaeffer könyve, de mellette kijózanító hatású
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a neves amerikai presbiteriánus teológus Montgomery Boice (19382000) a „Mi történt a kegyelem evangéliumával?” című könyve is.
Ugyanakkor szomorúan szemlélem, hogy jóhiszemű protestáns
lelkészek közül többen – különösen az ifjabb generáció tagjai –
gyanútlanul estek és esnek bele az újevangélikalizmus csapdájába,
minden jószándékú figyelmeztetés ellenére. Még elszomorítóbb, hogy
közben e lelkipásztorok sok esetben elképesztő és légből kapott érvekkel és vádaskodásokkal határolódnak el a magyar ébredések népétől,
hitbeli elődeiktől, az errefelé élő „régivágású evangélikáloktól”. Nem
kellene ennek így lennie! Ebben a helyzetben Schaeffer könyve
– reményeim szerint – értő fülekre és szívekre talál, és alaposan elgondolkodtat mindenkit, aki az elsőre szimpatikusnak tűnő újevangélikalizmussal kacérkodik, és aki ebben a mentalitásban, ezekben a
módszerekben véli meglelni önmaga, netalán a gyülekezete lelki
megelevenedésének garanciáját.
Számomra különösen sokatmondóak a könyvnek azon fejezetei,
ahol Schaeffer a keresztyéneket arra buzdítja, hogy továbbra is ragaszkodjanak gyökereikhez: éljenek az igazság hitében és járjanak
szeretetben, életszentségben. Elszántan, de szeretetben egyesülve
képviseljék környezetükben a történelmi keresztyén hit, a reformáció

hitigazságait. Vállalják a kikerülhetetlen konfrontációt és szenvedést
a hivő közösségekben, a liberális népegyházakban és a világban egyaránt, mégpedig úgy, hogy mindeközben gyermeki bizalommal az Úr
Jézus Krisztusba kapaszkodnak, őt várják vissza.
A könyvet minden magyar keresztyén testvéremnek ajánlom elolvasásra, komoly megfontolásra és a gyakorlati konzekvenciák bátor
levonására!
Sipos Ete Zoltán / Szeged
*
Halottaink: V dr. Báthory Lászlóné (1950) Budapest,
V dr. Fekete Lászlóné (1932) Gödöllő,
V Földvári Sándorné (1941) Tápiószőlős,
V Török Edéné (1923) Karcag–Debrecen.
Szolgáló életükre hálás szívvel emlékezve adunk hírt az elmúlt
időszakban elhunyt testvéreinkről.
Köszönjük Jézus Krisztusnak, hogy szeretetével egybeszerkesztette
megváltott népét, és közösen szolgálhattuk dicsőségét.
Legyen emlékük áldott gyülekezetükben, családtagjaik számára és
a Biblia Szövetségben is!
*

mEGHÍVó A BSZ őSZI CSENDESNAPJAIRA

2020. november 07. szombat 10.00 órára,

2020. november 14. szombat 10.00 órára,

Szentség a beszédben

Szentség a beszédben

Miskolcra, a Református Egyházkerületi Székházba
(Kossuth utca 17.)

1) A beszélő Isten – a szóbeli-írásbeli kijelentés csodája –
Sipos Aba Álmos
2) A beszélő ember – az istenképűség része – Somogyi László
3) A beszéd forrása – a szív teljességéből szól a száj –
Kenyeressy Károly
4) Bizonyságtétel – Kormosné Tóth Katalin
EBÉDSZÜNET
5) A beszéd fegyelmezése – Lőrincz Attila
6) Amiről beszélni kell – az evangélium hirdetésének
parancsa – Alföldy-Boruss Dezső

Budapestre, a Pasaréti Református Gyülekezetbe
(II. ker. Torockó tér 1.)

1) A beszélő Isten – a szóbeli-írásbeli kijelentés csodája –
Sipos Ete Zoltán
2) A beszélő ember – az istenképűség része – Szepesy László
3) A beszéd forrása – a szív teljességéből szól a száj –
Loránt Gábor
EBÉDSZÜNET
4) A beszéd fegyelmezése – Horváth Géza
5) Amiről beszélni kell – az evangélium hirdetésének
parancsa – Cs. Nagy János

A Biblia Szövetség tagjait, de minden érdeklődőt szeretettel várják a szervezők! Tekintettel a járványveszélyre, elsősorban
a bibliai tanításra, az evangéliumi üzenet átadására és a lelki közösség erősítésére fogjuk figyelmünket összpontosítani.
A résztvevőktől viszont kérjük a szükséges védőintézkedések betartását:
– aki lázas, hőemelkedése, hasmenése, gyomorpanasza, torokfájása van, vagy környezetében koronavírusos beteg él,
vagy ezen okból karanténban van, kérjük, az ne vegyen részt a csendesnapon,
– érkezéskor homlokhőmérővel testhőmérsékletet mérünk, hőemelkedéssel, lázzal nem szabad részt vennie a csendesnapon,
– zárt térben fontos a védőmaszkok szabályos viselése és a biztonsági távolság megtartása,
– kerülni kell a szoros test-kontaktust: kézfogást, ölelést, testvéri csókot stb.,
– szeretetvendégséget nem tartunk, kérjük, mindenki hozzon megfelelő mennyiségű élelmet és italt!

FONTOS KÉRDÉSEK

A következő rendezvény programja:
– november 8.: mEDITÁCIó vagy ImÁDSÁG?, előadó: Sipos Ajtony Levente
Az előadás 17 órakor kezdődik a Bp. Nagyvárad téri református templomban (Üllői út 90.)!
Az előadást követően lehetőség lesz a téma megbeszélésére.
Tekintettel a járványveszélyre, zárt térben fontos a védőmaszkok szabályos viselése és a biztonsági távolság megtartása!

1.

1. A pedagógus
konferencia résztvevői
Kismaroson

2.

2. Az ifjúsági szolgálók
konferenciája
résztvevőinek szolgálata
a Miskolc–Avasi
református templomi
istentiszteleten
3. Ebédszünet
a nyíregyházi
BSz csendesnapon,
a Kálvin téri
gyülekezeti teremben

3.

Tanárok és diákok a BSz bibliaiskola 2020/21. tanév első tanítási napján

A BSz őszi hitmélyítő csendeshetének résztvevői a mátraházi református üdülő udvarán
A Biblia és Gyülekezet című folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet előfizetni
Előfizetési díj 2020-ban: belföldre: 3.000,- Ft/év; (10 pld. felett 2.500,- Ft/pld.); külföldre: – európai országokba 5.500,- Ft/év;
– egyéb országokba 6.700,- Ft/év. Az előfizetés nélküli árus példány ára 400,- Ft. A folyóirat megjelenik negyedévenként.
A Biblia és Gyülekezet szerkesztősége és kiadóhivatala a Biblia Szövetség Egyesület címén
Kiadja a Biblia Szövetség Egyesület megbízásából az Ébredés Alapítvány, felelős kiadó: Szabó László
***
Biblia Szövetség Egyesület címe: H-2119 Pécel, Kálvin tér 2/B Telefon/fax: 06 (28) 452-334 Internet: www.bibliaszov.hu E-mail: bsz@bibliaszov.hu
felelős szerkesztő: Sipos Ajtony Levente; szerkesztő: dr. Mikolicz Gyula; szerkesztőbizottság: Alföldy-Boruss Dezső, dr. Cs. Nagy János, Margit István,
dr. Mikolicz Gyula, Sipos Ajtony Levente, Sipos Ete Zoltán; tördelés: Horváth Mária
Címlap fotó: a BSz ifjúsági szolgálói a miskolci Lévay József Református Gimnázium előtt
Fotók: a programok résztvevői
– Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza! –
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